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ABSTRAK 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok dalam 

membangun pendidikan di Indonesia, karena jika pendidikan sudah bermutu, 

maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif. Hal 

penting dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia adalah lebih kepada 

meningkatkan mutu dari tenaga pendidiknya terlebih dahulu, agar kualitas dari 

lembaga pendidikan dengan sendirinya juga akan lebih berkembang. Begitu 

pentingnya peran dan fungsi dari guru/pendidik, sehingga eksistensi dan 

kompetensi dari pendidik sangatlah menentukan mutu/kualitas pendidikan di 

suatu lembaga pendidikan.  

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, strategi peningkatan mutu pendidikan 

melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan implikasi 

peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes. 

Untuk membahas permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif interrelationship studies, sedangkan pengumpulan data di 

lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan 

wawancara. Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan reduksi 

data, display data, dan verifikasi data, lalu dianalisis secara kualitatif dan ditarik 

kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan standar pendidik dan 

tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes telah terpenuhi dengan baik 

sebagaimana standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang telah di 

tetapkan oleh pemerintah, disamping itu ada kebijakan (internal) tambahan untuk 

pendidik dan tenaga kependidikannya, yaitu lancar membaca Al-Qur’an, mampu 

mengintegrasikan nilai-nilai kesilaman (al-Qur’an) di dalam proses pembelajaran. 

karena sekolah menginginkan seorang pendidik dan tenaga pendidikan 

professional yang tidak hanya cerdas dan intelektul (iptek) saja, namun juga 

seimbang dengan imtaq-nya.  Sedangkan strategi yang dilakukan dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes, diantaranya: komitmen bersama 

seluruh stakeholder sekolah, merumuskan visi dan misi berbasis mutu, 
memberdayakan seluruh komponen, penciptaan budaya positif, pelibatan 

masyarakat, adanya reward and punishment, evaluasi diri sekolah, membuat 

perencaan sekolah berbasis mutu, melaksanakan kontrol manajerial, dan  

perbaikan terus menerus. Dan peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dilakukan berimplikasi pada 

beberapa hal/sektor. Pertama, implikasi terhadap institusi sekolah, implikasi 

terhadap manajemen sekolah, implikasi terhadap siswa dan alumni, DAN 

implikasi terhadap masyarakat sekitar. 

Kata kunci : strategi peningkatan mutu pendidikan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam beberapa dekade belakangan ini, kualitas pendidikan di 

Indonesia terlihat mengalami banyak kemajuan. Pemerintah sudah 

merencanakan program-program jangka pendek maupun jangka panjang 

secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan mutu/kualitas pendidikan.  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta 

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global 

sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, 

dan berkesinambungan. 

Salah satu amanat dari UU Sisdiknas adalah peningkatan mutu. 

Mutu yang baik memiliki standar yang baik. Diantara perwujudan program 

peningkatan mutu pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah dengan 

memberlakukan standar-standar mutu pendidikan bagi lembaga pendidikan 

secara nasional, yang disebut Standar Nasional Pendidikan.  

Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang standar nasional pendidikan dinyatakan bahwa ruang lingkup SNP 

meliputi: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) 

standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) 

standar pengelolaan sekolah; 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian. 
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Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap jenjang 

pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar 

Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan negara dan membentuk peradaban bangsa 

yang bemartabat. 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok 

dalam membangun pendidikan di Indonesia, karena jika pendidikan sudah 

bermutu, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan 

kompetitif. Hal penting dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia 

adalah lebih kepada meningkatkan mutu dari tenaga pendidiknya terlebih 

dahulu, agar kualitas dari lembaga pendidikan dengan sendirinya juga akan 

lebih berkembang. 

Sabar Budi Raharjo menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul 

Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia, bahwa hasil data 

menunjukkan angka ketecepaian berikut ini: standar isi 98,40%, standar 

proses 90,99%, standar lulusan 65,10%, standar tenaga pendidik dan 

kependidikan 80,27%, standar sarana prasana 86,03%, standar pengelolaan 

94,63%, standar pembiayaan 88,36%, standar penilaian 85,97%. Berdasarkan 

hasil tersebut untuk SMP baik negeri maupun swasta rata-rata pencapaian 

standar nasional pendidikan telah mencapai 85,97% dari yang diharapkan. 

(Budi Raharjo, 2012 : 298) 

Dari paparan data diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kesulitan untuk 

mencapai SNP adalah standar kelulusan (65,10%) menduduki peringkat 



3  

 

pertama yang sangat sulit untuk dicapai, hal ini memberikan pertanyaan besar 

bagi sistem dan proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Setelah 

tingkat kelulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan (80,27%) 

menduduki peringkat kedua yang juga sulit dicapai, padahal pendidik 

merupakan salah satu pilar penting di dalam pendidikan yang menentukan 

segalanya di dalam pengembangan kualitas dari pendidikan itu sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ternyata standar tenaga pendidik 

dan kependidikan yang menempati rangking kedua tingkat kesulitan yang 

harus dicapai membuktikan bahwa kualitas pendidikan rendah disebabkan 

standar mutu tenaga pendidik dan kependidikannya masih rendah. Karena 

selama ini, pemerintah hanya mampu memberikan pelatihan dan 

pengembangan saja, akan tetapi tidak mampu mendekati guru secara 

emosional, sebab itulah banyak pendidik tidak memiliki keinginan untuk 

mengambangkan pendidikan, karena menganggap pekerjaan mereka hanya 

sebagai profesi, tanpa mempunyai jiwa sebagai pendidik dan kepemilikan 

terhadap lembaga pendidikan. 

Pendidik adalah orang yang mendidik (W.J.S Poerwadarminta, 2002 : 

61). Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang 

melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Dalam bahasa Inggris kata 

pendidikan sering kita jumpai seperti teacher yang diartikan guru atau 

pengajar dan tutor yang berarti guru pribadi atau guru yang mengajar di 

rumah. Dalam konteks ke-Indonesiaan di samping dikenal dengan istilah 

guru, juga dikenal dengan istilah pendidik. Pendidik bertugas sebagaimana 

tugas yang dilaksanakan oleh guru. Guru sebagai pribadi teladan minimal 
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bagi peserta didiknya di sekolah sehingga muncul adagium guru adalah 

pribadi yang harus digugu dan ditiru segala sikap dan perilakunya. Sedangkan 

pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan 

atau bantuan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan 

rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya 

sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan 

sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Jadi pendidik merupakan 

istilah lain yang dipergunakan untuk menunjuk makna guru. 

Pendidik di lembaga pendidikan disebut guru. Istilah lazim yang 

dipergunakan untuk pendidik adalah guru (Abdul Mujib, 2016 : 87). Kedua 

istilah tersebut bersesuain artinya bedanya adalah terletak pada 

lingkungannya. Kalau guru hanya di lingkungan pendidikan formal sedang 

pendidik itu di lingkungan pendidikan formal, informal maupun non formal. 

Yang dalam hal ini meliputi guru Madrasah dan Sekolah umum dari tingkat 

taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi (PT), termasuk juga Kiai di 

Pondok Pesantren dan lain sebagaianya. Di samping itu, guru juga 

merupakan abu al ruh (bapak ruhani) bagi peserta didiknya. Dialah yang 

memberikan santapan ruhani dan memperbaiki tingkah laku peserta didik. 

Selanjutnya dalam bahasa Arab dijumpai kata ustadz, mudarris, 

mu’allim dan muaddib. Kata ustadz yang berarti teacher (guru), profesor 

(gelar akademik), jenjang di bidang intelektual, pelatih, penulis dan penyair. 

Adapun kata mudarris berarti teacher (guru), instructur (pelatih) dan 

lecture (dosen). Sedangkan kata mu’allim yang juga berarti teacher (guru), 

instructur (pelatih), trainer (pemandu). Selanjutnya, kata muaddib berarti 
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educator pendidik atau teacher in Quranic School yang berarti guru dalam 

Lembaga Pendidikan Al-Qur’an.  

Dalam hazanah pemikiran Islam, istilah guru memiliki beberapa 

istilah seperti ustadz, mu’allim, muaddib, murabbi dan mursyid. Beberapa 

istilah untuk sebutan guru itu berkait dengan beberapa istilah untuk 

pendidikan yaitu ta’lim, ta’dib dan tarbiyah sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya. Istilah mu’allim lebih menekankan guru sebagai pengajar, 

penyampai pengetahuan (knowlwdge) dan ilmu (science); istilah 

mu’addib lebih menekankan guru sebagai pembina moralitas dan akhlak 

peserta didik dengan keteladanan; dan istilah murabbi lebih menekankan 

pengembangan dan pemeliharaan baik aspek jasmaniah maupun 

ruhaniah. Sedangkan istilah yang umum dipakai dan memiliki cakupan 

makna yang luas dan netral adalah ustadz, dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan “guru”. 

Dalam bahasa Indonesia terdapat istilah guru, disamping istilah 

pengajar dan pendidik. Dua istilah terakhir yang merupakan bagian tugas 

terpenting dari guru yaitu mengajar dan sekaligus mendidik siswanya. 

Walaupun antara guru dan ustadz pengertiannya sama, namun dalam praktek 

khususnya di lingkungan sekolah-sekolah Islam, istilah guru dipakai secara 

umum, sedangkan istilah ustadz dipakai untuk sebutan guru khusus yaitu 

yang memiliki pengetahuan dan pengamalan agama yang “mendalam”. 

Dalam wacana yang lebih luas, istilah guru bukan hanya terbatas pada 

lembaga persekolahan atau lembaga keguruan semata. Istilah guru sering 

dikaitkan dengan istilah bangsa sehingga menjadi guru bangsa. Istilah guru 
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bangsa muncul ketika sebuah bangsa mengalami kegoncangan struktural dan 

kultural sehingga hampir-hampir terjerumus dalam kehancuran. Guru Bangsa 

adalah orang yang dengan keluasan pengetahuan, keteguhan komitmen dan 

kebesaran jiwa dan pengaruh serta keteladanannya dapat mencerahkan bangsa 

dari kegelapan. Guru bangsa dapat lahir dari ulama/agamawan, intelektual, 

pengusaha pejuang, birokrat dan lain-lain. Pendek kata, dalam istilah guru 

mengandung nilai, kedudukan dan peranan mulia. Karena itu di dunia ini 

banyak orang yang bekerja sebagai guru, akan tetapi mungkin hanya sedikit 

yang bisa menjadi guru yaitu yang bisa digugu dan ditiru. 

Dalam pengertian yang lebih luas pendidik dalam perspektif 

pendidikan islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya 

pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu 

menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya (baik sebagai khalifah fi al-

ardh maupun ‘abd) sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam. Oleh karena itu 

pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang 

bertugas di sekolah tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan 

anak mulai sejak alam kandungan hingga ia dewasa, bahkan sampai 

meninggal dunia. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, begitu pentingnya peran 

dan fungsi dari guru/pendidik, sehingga eksistensi dan kompetensi dari 

pendidik sangatlah menentukan mutu/kualitas pendidikan di suatu lembaga 

pendidikan. Hal ini pula yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk 

meneliti tentang Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan 

Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di SMP NU Terpadu Brebes. 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari penjelasan dari latar belakang di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang 

diterapkan oleh di SMP NU Terpadu Brebes? 

2. Bagaimana strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes? 

3. Bagaimana implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mendeskripsikan pemenuhan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan yang diterapkan oleh di SMP NU Terpadu Brebes  

b. Untuk mengetahui strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes. 

c. Untuk mengetahui implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes. 

2. Kegunaan Penelitian.  

Hasil dari penelitian ini sebagai bahan kajian kearah 

pengembangan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui strategi 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan 
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pertimbangan konseptual serta kultur yang berkembang di dunia 

pendidikan.  

a. Manfaat bagi sekolah 

1) Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa SMP NU Terpadu Brebes 

2) Sebagai bahan masukan bagi pengelola sekolah dalam mencari 

inovasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa SMP NU Terpadu Brebes 

3) Orang tua siswa percaya terhadap kualitas pendidikan anaknya 

b. Manfaat bagi guru 

1) Membantu guru dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia agar berkualitas untuk menunjang mutu pendidikan 

2) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi guru agar tujuan 

pembelajaran di sekolah tercapai 

c. Manfaat bagi siswa 

1) Prestasi belajar siswa diharapkan meningkat  

2) Nilai luhur budi pekerti siswa diharapkan meningkat 

d. Manfaat bagi orang tua siswa 

1) mendapatkan kepuasan dari hasil pembelajaran di sekolah 

2) lebih mantap menitipkan anaknya di SMP NU Terpadu Brebes 
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini 

diantaranya Penelitian yang telah dilakukan oleh Misbakhul Munir, 

Mahasiswa Pascasarjana UNWAHAS Semarang dengan judul tesis 

Kompetensi dan Kreatifitas Guru dalam Pengelolaan Kelas untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa MI Negeri di Kendal. Penelitian ini 

memfokuskan penelitiannya pada kompetensi dan kreativitas guru dalam 

pengelolaan kelas, hambatan yang dialami dan solusi yang dilakukan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Sedangkan hasil dari penelitian tersebut 

yaitu kompetensi dan kreativitas guru MIN 1 Kendal antara lain kompetensi 

profesional, guru harus minimal berpendidikan sarjana. Kompetensi 

pedagogik erat kaitannya dengan kompetensi kreativitas, belum banyak 

dimiliki oleh guru. Hambatannya adalah belum semua guru di MIN 1 Kendal 

melanjutkan jenjang S.2 dan S.3. Hambatan lainnya adalah mengatur anak-

anak usia SD/MI cukup susah karena mereka cenderung senang bermain dan 

tidak berani mengekspresikan perasaannya. Solusi untuk mengatasi hambatan 

dilakukan dengan program sekolah, misalnya pelatihan Kurikulum 2013. 

Sekolah sering mengadakan studi banding ke sekolah lain agar wawasan guru 

dalam metode pembelajaran semakin luas.  

Muhammad Hasbi, mahasiswa magister Manajemen Pendidikan Islam 

program pascasarjana UIN Malang, yang mengangkat tema penelitian 

Manajemen Mutu dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Pendidik di 

MA Muallimat Nahdhatul-Wathan Pancor, Lombok Timur. Penelitian ini 

menfokuskan pada Peningkatkan kompetensi profesional pendidik, dimana 
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kompetensi profesional tersebut ditingkatkan melalui pelatihan, seminar, dan 

workshop. Hasil penelitian ini, menghasilkan temuan bahwa peningkatan 

kompetensi profesional guru berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan 

pembinaan pendidik melalui seminar, pelatihan, workshop, dan penyediaan 

fasilitas yang memadai yang dilakukan oleh pihak sekolah. 

Selanjutnya  penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik, yang 

berjudul Manajemen Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik di SMK 

Negeri 2 Samarinda. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan 

profesionalisme guru (penyusunan lesson plan, materi, metode, dan media, 

guru, penilaian, dan proses pembelajaran). Dan hasil temuan dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme guru di SMK Negeri 2 

Samarinda melalui: mengikutkan diklat, studi lanjut, dan sertifikasi bagi guru. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Setio Mubarok, yang berjudul 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan (Studi Kasus di SMP 

Laboratorium Universitas Negeri Malang). Penelitian ini difokuskan pada 

kompetensi manajerial kepala sekolah,  metode dan faktor-faktor dalam 

pengembangan pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan mutu di SMP 

LAB UM Malang.. Dan hasil temuan dari penelitian ini menghasilkan temuan 

bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah dalam pengembangan pendidik 

dan kependidikan untuk meningkatkan mutu dilakukan dengan cara 

menyusun program, penentuan kebutuhan, penentuan sasaran, penetapan 

program, pelaksanaan program dan penilaian pelaksanaan program. 

Sedangkan metode pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga 

kependidikan dengan on the job training terdiri dari rotasi jabatan, pelatihan, 
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bimbingan dan training sedangkan off the job training terdiri dari study lanjut, 

workshop, MGMP, study banding. Dan faktor-faktor pengembangan pendidik 

dan kependidikan untuk meningkatkan mutu yaitu komitmen, profesional 

pendidik dan kependidikan, kemampuan mengajar pendidik, komunikasi 

dengan masyarakat, kedisiplinan, tingkat kesejahteraan. 

Hasil penelitian yang akan disajikan dalam penelitian ini memiliki 

perbedaan penekanan dan ruang lingkup dengan beberapa hasil penelitian 

tersebut di atas. Adapun ruang lingkup dalam penelitian tesis ini lebih 

ditekankan pada beberapa aspek, antara lain : 

1. Pemenuhan standar tenaga pendidik dan kependidikan secara keseluruhan, 

dan akan berpedoman pada standar dan kebijakan dari pemerintah dan 

sekolah di SMP NU Terpadu Brebes; 

2. Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil belajar siswa di SMP NU 

Terpadu Brebes. 

Dengan demikian, penelitian ini dinyatakan asli serta dapat 

dipertangungjawabkan secara ilmiah. 

 

E. Kajian Teori 

a. Strategi 

Strategi adalah rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus 

(Yusuf Udaya, 2013: 6). Dengan demikian, di dalam penelitian ini, 

strategi adalah upaya yang dilakukan kepala sekolah, pendidik dan tenaga 

kependidikannya, dalam memenuhi standar yang telah di tetapkan oleh 

pemerintah, atau dalam pengertian lain, strategi merupakan upaya 
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perbaikan (tidak sederhana) pada lembaga pendidikan yang telah 

direncanakan karena butuh perbaikan yang berkelanjutan. 

b. Mutu pendidikan 

Mutu merupakan suatu ide yang dinamis (Edward Sallis, 2012: 5). 

Artinya mutu pendidikan dapat berkembang sesuai dengan upaya yang 

dilakukan oleh stakeholders yang ada di lembaga pendidikan.  

Dalam ajaran Islam untuk melakukan pekerjaan harus terencana, 

terukur dan terarah agar kualitas dan mutu pekerjaan tersebut baik, seperti 

yang tertuang dalam al quran surat As-Sajdah ayat 5 berikut : 

مٖ  ُرُج إََِلأهِ ِِف يَوأ ۡرِض ُثمَّ َيعأ
َ َمآءِ إََِل ٱۡلأ َر ِمَن ٱلسَّ مأ

َ يَُدبُِّر ٱۡلأ
ونَ  ا َتُعدُّ لأَف َسَنةٖ ّمِمَّ

َ
ۥٓ أ َداُرهُ    ََكَن ِمقأ

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu”  

 

Dalam penelitian ini, mutu pendidikan yang dimaksud adalah 

dampak pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah 

yang ingin diketahui oleh peneliti, dalam meningkatkan mutu sekolah di 

objek penelitian. 

c. Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Pendidik adalah guru, dosen, pembimbing, pemimpin pengajar, 

pengasuh, penuntun, ustad, ustadzah dan wali (Dandy Sugono, 2008:133).  

Didik atau mendidik adalah memelihara dan memberi latihan (ajaran atau 

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (KBBI, 2008:317). Di 
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dalam penelitian ini, yang dimaksud tenaga pendidik adalah Guru di SMP 

NU Terpadu Brebes. Sedangkan tenaga kependidikan adalah terdiri dari 

kepala sekolah/sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan 

tenaga kebersihan sekolah. 

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar yang 

telah di tetapkan oleh pemerintah, yang terdiri dari standar kualifikasi 

akademik, standar kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta 

mempunyai kemampuan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan. 

F. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah rencana dan sruktur penyelidikan yang 

dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Desain penelitian adalah 

kerangka kerja dalam suatu studi tertentu, guna mengumpulkan, 

mengukur dan melakukan analisis data sehingga dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian (Nurul Zuriah, 2016 : 18) Dari definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa desain penelitian adalah merupakan 

keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan suatu penelitian 

yang kemudian mampu menjawab pertanyaan yang sedang diteliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain deskriptif 

kualitatif interrelationship studies. Pada umumnya desain ini dilakukan 

pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Pada cirinya yang lain, desain 



14  

 

deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan 

memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau 

pemahaman orang tentang berbagai variable sosial (Iqbal Hasan, 2012 : 

31). Studi hubungan (interrelationship studies) dalam desain deskriptif 

kualitatif yakni menghubungkan fakta-fakta secara objektif dalam 

pemecahan masalah untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan 

menghasilkan kegunaan. Dari desain ini, maka peneliti akan 

menghubungkan fakta dan realita yang ada dilapangan, dengan kebijakan- 

kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang standar tenaga 

pendidik dan kependidikan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan 

secara berkelanjutan, dan standar dari sekolah sendiri, sehingga 

permasalahan yang ada dan tidak sesuai dengan ketentuan akan 

ditemukan solusinya untuk memecahkan masalah tersebut. 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian 

kualitatif yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Guna 

menghindari kekeliruan pembaca dalam memahami penelitian ini maka 

peneliti menentukan fokus penelitian sehingga masalah dalam penelitian 

ini tidak meluas. Penelitian ini berjudul “Strategi Peningkatan Mutu 

Pendidikan Melalui Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes”. Adapun fokus penelitian ini 

pada pembahasan tentang konsep peningkatan standar mutu yang 

digunakan, strategi peningkata dan implikasi peningkatan standar mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes. 
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3. Sumber Data 

Pengumpulan data merupakan langkah real dalam melakukan 

penelitian sebagai bahan referensi yang sesuai dengan objek dan tema 

penelitian. Sumber data yang digunakan sebagai rujukan dalam 

penyusunan penelitian yaitu terdiri dari: 

a. Data Teoritik 

Data teoritik diperoleh dari sejumlah buku yang memiliki 

relevansi dengan pembahasan masalah penelitian ini. 

b. Data Empirik 

Data empirik diperoleh dari sumber data yang ada pada obyek 

penelitian, seperti kepala sekolah, guru pengajar, tenaga administrasi 

sekolah dan siswa. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

   Pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan 

untuk memperoleh data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

   Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung 

pada obyek penelitian yaitu di SMP NU Terpadu Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes  

b. Interview  

  Interview dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan 

berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian dalam rangka 



16  

 

mencari data yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yang ada 

pada sekolah tersebut. 

c. Dokumentasi 

  Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan sumber data 

tertulis yang ada pada sekolah, diantaranya mencatat dokumen tentang 

administrasi tenaga pendidik dan kependidikan, kegiatan sekolah, 

prestasi siswa, data tentang sejarah sekolah, administrasi sekolah dan 

hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Uji Keabsahan Data 

Setelah selesai di lapangan, simpulan-simpulan yang didapat dari 

tahap sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan analisis dengan tekhnik 

deskriptif-eksploratif menggunakan metode induktif-kualitatif. Diawali 

dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus 

berdasarkan pendapat dan tindakan subyek penelitian dalam melakukan 

berbagai macam strategi dalam meningkatkan pendidik dan tenaga 

kependidikan, sehingga dapat dirumuskan dan disimpulkan sebagai 

temuan penelitian. Pengecekan kredibilitas data dilakukan dengan teknik: 

a. Persistent Observation; untuk memahami gejala/peristiwa yang 

mendalam, dilakukan pengamatan secara berulang-ulang. 

b. Triangulasi (triangulation); mengecek kembali derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dengan triangulasi sumber dan teknik: 

1) Triangulasi Sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. 
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2) Triangulasi Teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. 

c. Member Check; diskusi teman sejawat secara langsung pada saat 

wawancara dan secara tidak langsung dalam bentuk penyampaian 

rangkuman hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti. 

d. Referential Adequacy Checks; pengecekan kecukupan referensi 

dengan mengarsip data-data yang telah terkumpul selama penelitian 

dilapangan. 

6. Teknik Analisis Data dan Interpretasi 

Agar penelititian ini lebih terstruktur, maka teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif oleh 

John W. Craswell berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah pertama yaitu mengolah dan memersiapkan data untuk 

dianalisis. Langkah ini melibatkan transkip wawancara, observasi, 

Menginterpretasi Tema/deskripsi-

deskripsi 

Mengcoding data (tangan/manual) 

Tema-tema 

Menghubungkan tema-

tema/deskripsi-deskripsi 

Deskripsi 

Membaca keseluruhan data 

Mengolah dan mempersiapkan data 

Data mentah (transkip data lapangan, 

gambar, dan lainnya) 

Memvalidasi keakuratan 

informasi 
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dokumentasi dengan men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau 

memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda 

tergantung pada sumber informasi. Penulis memersiapkan berbagai 

pertanyaan dan data apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian seperti 

hal-hal terkait standar mutu pendidikan yang ada di sekolah melalui 

wawancara dengan yayasan, kepala sekolah, guru, peserta didik.  

Langkah kedua yaitu membaca keseluruhan data. Langkah 

pertama yang dilakukan adalah membangun general sense atas informasi 

yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Setelah 

seluruh data yang diperlukan terkumpul penulis mulai mengambil analisa 

secara menyeluruh untuk mengetahui standar mutu pendidikan. 

Langkah ketiga yaitu menganalisis lebih detail dengan 

mengcoding data. Coding merupakan proses mengolah materi/ informasi 

menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Langkah ini 

melibatkan beberapa tahap, mengambil data tulisan atau gambar yang 

telah dikumpulkan selama proses penelitian di SMP NU Terpadu Brebes, 

mensegmentasi kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam 

kategori-kategori. Dalam tahapan ini penulis memilah data dan informasi 

yang penting, sekiranya data tersebut tidak diperlukan maka data tersebut 

tidak dipakai dalam penyusunan berikutnya. 

Langkah keempat yaitu menerapkan proses coding untuk 

mendeskripsikan setting, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan di 

analisis. Pemilahan data yang diwujudkan dalam bentuk deskripsi yang 

merupakan analisis selanjutnya.  
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Langkah kelima yaitu menunjukkan bagaimana deskripsi dan 

tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. 

Analisis yang telah tersusun akan dibahas kembali dalam bentuk narasi 

yang relevan strategi peningkatan mutu pendidikan. 

Langkah keenam yaitu langkah terakhir dalam analisis data 

adalah menginterprestasi atau memaknai data. Analisis yang dituangkan 

dalam bentuk narasi akan dikembangkan sesuai dengan tema penelitian 

yang dilakukan penulis guna untuk menambah dan memperluas 

pembahasan dalam tema penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan Tesis 

Tesis ini disusun atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan 

bagian akhir. Pertama, Bagian awal, pada bagian ini terdiri atas: Halaman 

Judul, Halaman penyertaan keaslian, Berita Acara kelulusan dari (Tim) 

Penguji, Halaman nota pembimbing, Halaman pengesahan Direktur 

Pascasarjana, Abstrak, Transliterasi, Kata pengantar, Daftar istilah, Daftar isi, 

Daftar gambar/bagan, Daftar Tabel, dan Daftar lampiran. 

Kedua, Bagian utama, pada bagian ini terdiri dari 5 bab sebagai 

berikut: Bab I Pendahuluan (bab ini membahas tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode 

penelitian). Bab II Kajian Pustaka (bab ini membahas tentang kajian riset 

terdahulu, dan kajian teori). Bab III Paparan Data Dan Hasil Penelitian (bab 

ini membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil dan temuan 

penelitian). Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian (bab ini terdiri atas: deskripsi 
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data, analisis data, dan penyajian data). Bab V Penutup (bab ini terdiri atas 

kesimpulan dan saran).  

Ketiga, Bagian Akhir. Pada bagian ini terdiri atas daftar pustaka, 

lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup (curriculum vitae) peneliti. 
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BAB II  

STANDAR MUTU PENDIDIKAN 

 

A. Standar Mutu Pendidikan 

1. Pengertian mutu pendidikan 

Secara harfiah, mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan 

pendidikan. Mutu dalam bahasa arab hasan yang berarti baik, dalam 

bahasa Inggris quality yang artinya mutu, kualitas. Dalam kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2008: 677), mutu adalah (ukuran), baik buruk suatu 

benda; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb). Sedangkan secara 

istilah mutu adalah kualitas memenuhi atau melebihi harapan. 

Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah Sebuah wasilah 

untuk mencapai kemulian dan menyerahkan jiwa untuk mendekat diri 

kepada Tuhan. Sedangkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, Pendidikan adalah adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. 

Untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan tersebut maka 

perlu ditentukan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan 

adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan 

berfungsi untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat. Serta bertujuan menjamin mutu pendidikan 

nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 

Mutu pendidikan merupakan standar yang harus dijaga oleh 

lembaga pendidikan di Indonesia. Penjaminan mutu sekolah merupakan 

usaha pengelola pendidikan dalam menjaga proses penetapan dan 

pemenuhan standar mutu pengelolaan secara berkelanjutan sehingga 

konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh 

kepuasan. Dengan adanya pelaksanaan penjaminan mutu diharapkan akan 

dapat menciptakan lulusan yang berkualitas.  

Mutu merupakan suatu ide yang dinamis (Edward Sallis,  2012: 5). 

Artinya mutu pendidikan dapat berkembang sesuai dengan upaya yang 

dilakukan oleh stakeholders yang ada di lembaga pendidikan.  
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Dalam ajaran Islam untuk melakukan pekerjaan harus terencana, 

terukur dan terarah agar kualitas dan mutu pekerjaan tersebut baik, seperti 

yang tertuang dalam al quran surat As-Sajdah ayat 5 berikut : 

ٖم ََكَن  ٔأ ُرُج إََِلأِّ ِِف يَ ًَّ َحعأ ۡرِض ُث
َ آءِ إََِل ٱۡلأ ٍَ ََ ٱلسَّ ٌِ َر  مأ

َ يَُدبُِّر ٱۡلأ
َِةٖ مِّ  ىأَف َس

َ
ۥٓ أ َداُرهُ وَن  ٌِلأ ا َتُعدُّ ٍَّ 

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu”  

 

Istilah mutu pendidikan mengacu pada konsep yang dikemukakan 

oleh Sallis bahwa “Total Quality Management is how much its philosophy 

corresponds with the best educational management practice.” Dapat 

dipahami bahwa secara filosofis menekankan pada upaya praktik 

manajemen pendidikan terbaik. Selanjutnya dijelaskannya bahwa “TQM is 

a means of assuring quality and standards in education. It provides a 

philosophy as well as a set of tools for improving quality.” Mutu 

pendidikan yang dimaksud adalah mutu yang berkelanjutan mengacu pada 

standar mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan 

kemajuan zaman yang berdasar. 

Secara konseptual Sallis (2012: 29) menegaskan bahwa konsep 

mutu merupakan suatu gagasan yang dinamis mengandung dua macam 

konsep yaitu konsep absolut dan konsep relatif. Dalam kesehariaan konsep 

mutu lebih merupakan konsep absolut, yang mengandung makna 

kebaikan, keindahan dan kebenaran, bersifat ideal tanpa kompromi, 
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dengan standar tertinggi sehingga dikagumi banyak orang dan sedikit yang 

mampu memilikinya. Dalam hal ini kelangkaan dan harga mahal 

merupakan ciri mutu dalam konsep absolut. Mutu disini digunakan sebagai 

pembeda status antara yang memiliki dengan yang tidak memilikinya. 

Dalam bidang pendidikan konsep mutu absolut secara mendasar 

menciptakan kelompok elit. Konsep kualitas absolut mengandung “luxury 

and status”. Secara keseluruhan konsep ini menampilkan standar yang 

tinggi. Secara konsep relatif Sallis, mutu tidak dipandang sebagai atribut 

produk atau servis melainkan sebagai sesuatu yang dimiliki, yang tidak 

harus mahal dan ekslusif, tidak harus istimewa, bahkan mungkin biasa-

biasa saja. 

Menurut konsep ini mutu ada saat kapan dibutuhkan artinya mutu 

harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan. Konsep mutu relatif 

mengandung dua aspek, yaitu 1) menggambarkan spesifikasi yang jelas, 2) 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu didemonstrasi-kan sebagai suatu 

prosedur dalam suatu sistem yang dipahami sebagai jaminan kualitas 

sistem, sehingga mampu memberikan layanan dan hasil yang baik bagi 

spesifikasi standar tertentu. 

Konsep mutu yang dikemukakan Sallis tersebut menarik untuk 

dijadikan renungan. Kecenderungan yang biasa terjadi di masyarakat dan 

juga di kalangan elit politik memandang persoalan mutu menurut konsep 

absolut yaitu sesuatu yang mahal dan sulit untuk dicapai atau 

direalisasikan. Sehingga untuk menuju mutu pendidikan selalu 
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dihubungkan dengan biaya yang mahal, Akibatnya hanya segelintir orang 

yang mampu. Menarik sekiranya ada pakar yang mampu menawarkan 

biaya yang relatif rendah namun mampu memberikan mutu layanan dan 

kualitas sistem lembaga yang menjamin kepuasan pelanggan. 

Kepemimpinan yang efektif dan bijaksana dapat membawa ke arah mutu 

yang berkelanjutan dan terjangkau. 

Mutu pendidikan ditinjau dari segi proses dan hasil, dapat dideteksi 

dari ciri-ciri sebagai berikut : kompetensi, relevansi, fleksibelitas, efisiensi, 

berdaya hasil, kredibilitas. Menurut Mujamil mutu pendidian adalah 

kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber 

pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. 

Menurut Oemar Hamalik (2002: 15), Pengertian mutu dapat dilihat 

dari dua sisi yaitu normatif dan deskriptif. Dalam artian normatif, mutu 

ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. 

Berdasarkan kriteria intrisik, mutu pendidikan merupakan produk 

pendidikan yakni. manusia yang terdidik, sesuai dengan standar ideal. 

Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan 

instrumen untuk mendidik. tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian 

deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalkan 

hasil tes prestasi belajar. 

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang 

dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad (1996: 8), mutu pendidikan adalah 

kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien 
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tehadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga 

menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut 

norma/standar yang berlaku. Berbicara tentang pendidikan bukanlah upaya 

sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. 

Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Oleh karena 

itu pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan 

mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan 

kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan mutu 

pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya bimbingan pengajaran dan 

pelatihan. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, 

dan outcome. Input dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses 

bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, 

kreatif, dan menyenangkan. 

Dalam penelitian ini, mutu pendidikan yang dimaksud adalah 

dampak pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah 

yang ingin diketahui oleh peneliti, dalam meningkatkan mutu sekolah di 

objek penelitian. 

2. Standar mutu pendidikan nasional 

Mutu pendidikan nasional terukur lewat ketercapaian segenap 

standar pendidikan nasional, meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar 
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Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar 

Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan 

Standar Penilaian Pendidikan. (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 

telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan). 

Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan 

Pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan 

Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan 

sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, 

terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan 

lokal, nasional, dan global. 

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional 

Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat. 

Perhatian yang serius dan sungguh-sungguh oleh para pihak 

terhadap upaya pemenuhan dan perwujudan segenap standar tersebut akan 

menentukan kualitas/mutu pendidikan.  
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Setiap satuan pendidikan mempunyai kewajiban untuk melakukan 

penjaminan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut pada 

dasarnya merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh satuan 

pendidikan untuk melaksanakan delapan standar nasional pendidikan. 

Melalui penjaminan mutu diharapkan akan tercipta budaya mutu disetiap 

satuan pendidikan. Tumbuhnya budaya mutu disetiap satuan pendidikan 

diharapkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan secara 

keseluruhan. Oleh karena itu upaya pemenuhan standar nasional 

pendidikan melalui penjaminan mutu merupakan faktor kunci dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Setidaknya ada tiga faktor penentu 

kualitas atau mutu pendidikan, yaitu: orang/pendidik, program/kurikulum, 

dan intuisi/pemimpin.  

3. Implementasi mutu pendidikan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, 

bahwasannya untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai 

dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan 

sertifikasi. 

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, 

dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 

pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Akreditasi adalah 

kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan sertifikasi 
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merupakan pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk 

memangku sesuatu jabatan professional. Guru wajib memiliki sertifikasi 

pendidik yang diperoleh dari pendidikan profesi. 

Mutu pendidikan diukur secara implementasi universal baik dari 

segi input, proses, output maupun outcome. Menurut Husaini Usman 

(2014), ada 13 karakteristik yang dinilai dalam implementasi mutu 

pendidikan yaitu : Kinerja (performan), Waktu wajar (timelines), Handal 

(reliability), Data tahan (durability), Indah (aesteties), Hubungan 

manusiawi (personal interface), Mudah penggunaanya (easy of use), 

Bentuk khusus (feature), Standar tertentu (comformence to specification), 

Konsistensi (concistency), Seragam (uniformity), Mampu melayani 

(serviceability), dan Ketepatan (acuracy). 

Kinerja (performan) berkaitan dengan aspek fungsional sekolah 

yang terdiri dari kinerja guru dalam mengajar. Guru merupakan salah satu 

pelaku dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu ia dituntut untuk mengenal 

tempat bekerjanya itu. Guru perlu memahami faktor-faktor yang langsung 

dan tidak langsung menunjang proses belajar mengajar. Waktu wajar 

(timelines) yaitu sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan 

mengakhiri pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat. Handal 

(reliability) yaitu usia pelayanan bertahan lama. Meliputi pelayanan prima 

yang diberikan sekolah menjadi prinsip agar pihak yang dilayani merasa 

senang dan puas atas layanan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan sikap 

kaum Ansor dalam menerima Muhajirin dalam surat Al-Hasyr (59: 9) : 
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 ََ يَمَٰ ِ
اَر َوٱۡلأ َُّٔءو ٱدلَّ ََ َتَب ِي ًأ  َوٱَّلَّ اَجَر إََِلأِٓ َْ َأ  ٌَ ًأ ُُيِبَُّٔن  ِٓ ٌَِ َقبأيِ

 ٰٓ ثُِروَن لََعَ ْ َوُيؤأ وتُٔا
ُ
ٓ أ ا ٍَّ ًأ َحاَجٗة ّمِ َوََل ََيُِدوَن ِِف ُصُدورِِْ

ْوَلٰٓئَِم 
ُ
ِسِّۦ فَأ َ ئَُق ُشحَّ َجفأ ٌَ ۚٞ َو ًأ َخَصاَصة  ِٓ ِ ٔأ ََكَن ب

َ ًأ َول ِٓ ُُفِس
َ
أ

يُِحَٔن   فأ ٍُ أ ًُ ٱل ُْ٩ 

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman 

(Ansor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Ansor) 

'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka 

(Ansor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa 

yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan 

(orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam 

kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah 

orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Al-Hasyr: 9). 

 

Isi kandungan ayat tersebut diantaranya yaitu (1) Adanya usaha 

menghormati orang lain (kaum Muhajirin), (2) Kerelaan kaun Ansor apa 

yang diberikan kepada kaum Muhajirin, (3) Kaum Ansor mengutamakan 

penghormatan kepada kaum Muhajirin, (4) Kaum Ansor rela mengalahkan 

kepentingan sendiri. Isi kandungan ayat tersebut dapat diterapkan dalam 

dunia pendidikan dengan menerapkan manajemen layanan pendidikan 

dalam mencapai mutu pendidikan yang berakhlak. 

Daya tahan (durability) yaitu tahan banting, misalnya meskipun 

krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan. Indah (aesteties) misalnya 

eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media 

pendidikan yang menarik. Hubungan manusiawi (personal interface) yaitu 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Hal ini bisa 

dicapai apabila terjalin komunikasi yang sehat.  
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Mudah penggunaanya (easy of use) yaitu sarana danprasarana 

dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, bukubuku 

perpustakaan mudah dipinjam dikembalikan tepat waktu. Bentuk khusus 

(feature) yaitu keuggulan tertentu misalnya sekolah unggul dalam hal 

penguasaan teknologi informasi (komputerisasi). Persyaratan pertama bagi 

kepemimpinan pengajaran adalah guru hendaknya memiliki visi mengenai 

unggulan dalam mengajar. Standar tertentu (comformence to specification) 

yaitu memenuhi standar tertentu. Misal sekolah tetlah memenuhi standar 

pelayanan minimal. Konsistensi (concistency) yaitu keajegan, konstan dan 

stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang, 

warga sekolah konsisten dengan perkataanya. Seragam (uniformity) yaitu 

tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya sekolah melaksanakan aturan, 

tidak pandang bulu, seragam berpakaian. 

Mampu melayani (serviceability) yaitu mampu memberikan 

pelayanan prima. Misalnya sekolah menyediakan kotak saran dan 

saransaran yang masuk mampu dipenuhi dengan baik sehingga pelanggan 

merasa puas. Ketepatan (acuracy) yaitu ketepatan dalam pelayanan sesuai 

dengan yang diinginkan pelanggan sekolah. 

4. Peningkatan mutu pendidikan 

Mutu Pendidikan merupakan satu diantara pilar pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang penting maknanya bagi pembangunan 

nasional. Oleh sebab itu upaya peningkatan mutu sekolah merupakan titik 

strategis dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Persoalan mutu 
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sekolah merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut berbagai 

aspek sumber daya yang ada disekolah. Peningkatan mutu pendidikan 

merupakan agenda penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang dapat memberikan 

harapan dan kemungkinan yang lebih baik dimasa mendatang, telah 

mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat 

terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan.  

Berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan tentunya kita tidak 

akan melupakan konsep, karakteristik, perencanaan, penentuan kerangka 

kerja dalam melaksanakan strategi peningkatan mutu pendidikan. 

a) Strategi peningkatan mutu pendidikan 

Strategi adalah rencana yang cermat untuk mencapai sasaran 

khusus (Yusuf Udaya, 2013: 6). Sedangkan menurut Webters’s New 

World Dictionary (1991), strategi adalah (1) merencanakan serta 

mengarahkan kegiatan-kegiatan militer dalam skala besar dana 

memanuver kekuatan-kekuatan kedalam posisi yang paling 

menguntungkan sebelum bertempur dengan musuhnya. (2) sebuah 

keterampilan dalam mengelola dan merencanakan suatu stratagem atau 

cara yang cerdik untuk mencapai suatu tujuan, strategi di sini diartikan 

sebagai trik atau skema untuk mencapai maksud. 

Definisi lainnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

strategi adalah rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus. 
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Strategi harus dilihat dan dipahami berdasarkan tiga dimensi, yaitu 

process, content, dan context. Strategi process, cara bagaimana 

strategi-strategi timbul, dimana letak proses strategi. Proses 

menyangkut bagaiamana, siapa, dan bilamana strategi itu. Strategi 

content, hasil/prodek proses strategi di sebut strategi content. Strategi 

context, sekumpulan keadaan berbagai proses strategi dan strategy 

content ditentukan disebut strategi context. 

b) Manajemen peningkatan mutu pendidikan 

Mutu dalam pendidikan diartikan dalam bentuk pelayanan yang 

mana pelayanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan harapan 

pihak-pihak yang terkait dengan fokus utama tertentu pada peserta 

didik. Mutu pendidikan terus mengalami perkembangan seiring 

tuntunan hasil pendidikan dalam hal ini adalah lembaga pendidikan 

yang mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. 

Sehingga sekolah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas lembaga 

pendidikan agar mampu berdaya saing tinggi. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan memenuhi 

sasaran yang diharpakan tanpa dimulai dengan peningkatan mutu 

peserta didik atau mutu lulusan. Mutu adalah sebuah perubahan yang 

memerlukan jangka panjang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 

sebuah lembaga pendidikan yang bermutu diawali dari peningkatan 

kualitas sumber dayanya, khususnya tenaga pendidik yang memegang 

peranan penting dalam membentuk peserta didik yang bermutu. Dalam 
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mewujudkan pendidikan yang bermutu tentu memerlukan rencana-

rencana strategis. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mutu 

pendidikan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah adalah 

dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan 

khusunya pada pendidikan dasar dan menengah, hal ini sesuai dengan 

peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 49 ayat (1), yaitu 

“Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan 

dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan 

akuntabilitas“. 

Manajemen peningkatan mutu yang berkembang di dunia 

pendidikan saat ini, merupakan jawaban yang dapat dilaksanakan 

dalam konteks otonomi sekolah yang diberikan oleh pemerintah, yang 

wajib dilaksanakan sebaik mungkin agar dapat membangun sebuah 

pendidikan yang maju dan bermutu, sehingga dapat menjawab 

tantangan dan tuntutan dari masyarakat yang semakin cerdas dan 

berkembang. Manajemen penigkatan mutu di dalam pendidikan sangat 

berkaitan dengan sekolah yang efektif, yang mensyaratkan adanya 

keleluasaan sekolah untuk mengelola dan mengambil keputusan. 

Untuk menciptakan sekolah yang efektif agar dapat meningkatkan 

mutu sekolah, pasti membutuhkan strategi yang bisa diterapkan dan 

sesuai dengan kebutuhan, keadaan, serta lingkungan sekolah itu 
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sendiri. Strategi yang dimaksudkan berkaitan erat dengan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Komitmen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

2) Membentuk teamwork sebagai penggerak mutu. 

3) Merumuskan visi dan misi sekolah berbasis mutu. 

4) Membuat evaluasi diri (Self-Evaluation). 

5) Membuat perencanaan sekolah berbasis pada mutu. 

6) Memberdayakan seluruh komponen sekolah dalam melaksanakan 

program-program mutu.  

7) Melaksanakan kontrol manajerial pengendalian mutu kinerja. 

8) Melaksanakan perbaikan secara terus-menerus  

Dengan demikian, di dalam penelitian ini, strategi adalah upaya 

yang dilakukan kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikannya, 

dalam memenuhi standar yang telah di tetapkan oleh pemerintah, atau 

dalam pengertian lain, strategi merupakan upaya perbaikan (tidak 

sederhana) pada lembaga pendidikan yang telah direncanakan karena 

butuh perbaikan yang berkelanjutan. 

 

B. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

1. Pengertian pendidik  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan pendidik 

adalah orang yang mendidik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, pendidik adalah tenaga kependidikan 
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yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan. Dalam bahasa Inggris kata pendidik sering kita jumpai 

seperti teacher yang diartikan guru atau pengajar dan tutor yang berarti 

guru pribadi atau guru yang mengajar di rumah.  

Pengertian tersebut  mengisyaratkan bahwa pendidik adalah orang 

yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik, dengan kata lain 

pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan dengan tugas sebagai profesi pendidik.  

Pendidik adalah guru, dosen, pembimbing, pemimpin pengajar, 

pengasuh, penuntun, ustad, ustadzah dan wali (Dandy Sugono, 2008:133).  

Didik atau mendidik adalah memelihara dan memberi latihan (ajaran atau 

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (KBBI, 2008: 317).  

Dalam konteks ke-Indonesiaan di samping dikenal dengan istilah 

guru, juga dikenal dengan istilah pendidik. Pendidik bertugas sebagaimana 

tugas yang dilaksanakan oleh guru. Guru sebagai pribadi teladan minimal 

bagi peserta didiknya di sekolah sehingga muncul adagium guru adalah 

pribadi yang harus digugu dan ditiru segala sikap dan perilakunya. 

Sedangkan pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberi bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, 

mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka 
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bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri 

sendiri. Jadi pendidik merupakan istilah lain yang dipergunakan untuk 

menunjuk makna guru. 

Pendidik di lembaga pendidikan disebut guru. Istilah lazim yang 

dipergunakan untuk pendidik adalah guru. Kedua istilah tersebut 

bersesuain  artinya bedanya adalah terletak pada lingkungannya. Kalau 

guru hanya di lingkungan pendidikan formal sedang pendidik itu di 

lingkungan pendidikan formal, informal maupun non formal. Yang dalam 

hal ini meliputi guru Madrasah dan Sekolah umum dari tingkat TK sampai 

perguruan tinggi (PT), termasuk juga Kiai di Pondok Pesantren dan lain 

sebagaianya. Di samping itu, guru juga merupakan abu al ruh (bapak 

ruhani) bagi siswanya.  Dialah yang memberikan santapan ruhani dan 

memperbaiki tingkah laku siswa. 

Selanjutnya dalam bahasa Arab dijumpai kata ustadz, mudarris, 

mu‟allim dan muaddib. Kata ustadz yang berarti teacher (guru), professor 

(gelar akademik), jenjang di bidang intelektual, pelatih, penulis dan 

penyair. Adapun kata mudarris berarti teacher (guru), instructur (pelatih) 

dan lecture (dosen). Sedangkan kata mu‟allim yang juga berarti teacher 

(guru), instructur (pelatih), trainer (pemandu). Selanjutnya, kata muaddib 

berarti educator pendidik atau teacher in Quranic School yang berarti guru 

dalam Lembaga Pendidikan Al-Qur’an.  

Beberapa kata tersebut di atas secara keseluruhan terhimpun dalam 

kata pendidik, karena seluruh kata tersebut mengacu kepada seseorang 



38 

 

yang memberikan pengetahuan, keterampilan atau pengalaman kepada 

orang lain. Kata-kata yang bervariasi tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan ruang gerak dan lingkungan dimana pengetahuan dan 

ketrampilan diberikan. Jika pengetahuan dan ketrampilan tersebut 

diberikan di sekolah disebut teacher, di perguruan tinggi disebut lecturer 

atau professor, di rumah secara pribadi disebut tutor, di pusat-pusat latihan 

disebut instructor atau trainer dan di lembaga  pendidikan yang 

mengajarkan agama disebut educator. 

Dalam hazanah pemikiran Islam, istilah guru memiliki beberapa 

istilah seperti ustadz, mu‟allim, muaddib, murabbi dan mursyid. Beberapa 

istilah untuk sebutan guru itu berkait dengan beberapa istilah untuk 

pendidikan yaitu ta‟lim, ta‟dib dan tarbiyah sebagaimana telah 

dikemukakan sebelumnya. Istilah mu‟allim lebih menekankan guru 

sebagai pengajar, penyampai pengetahuan (knowlwdge) dan ilmu 

(science); istilah mu‟addib lebih menekankan guru sebagai pembina 

moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan; dan 

istilah murabbi lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik 

aspek jasmaniah maupun ruhaniah. Sedangkan istilah yang umum dipakai 

dan memiliki cakupan makna yang luas dan netral adalah ustadz, dalam 

bahasa Indonesia diterjemahkan “guru”. 

Dalam bahasa Indonesia terdapat istilah guru, disamping istilah 

pengajar dan pendidik. Dua istilah terakhir yang merupakan bagian tugas 

terpenting dari guru yaitu mengajar dan sekaligus mendidik siswanya. 
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Walaupun antara guru dan ustadz pengertiannya sama, namun dalam 

praktek khususnya di lingkungan sekolah-sekolah Islam, istilah guru 

dipakai secara umum, sedangkan istilah ustadz dipakai untuk sebutan guru 

khusus yaitu yang memiliki pengetahuan dan pengamalan agama yang 

“mendalam”. Dalam wacana yang lebih luas, istilah guru bukan hanya 

terbatas pada lembaga persekolahan atau lembaga keguruan semata. Istilah 

guru sering dikaitkan dengan istilah bangsa sehingga menjadi guru bangsa. 

Istilah guru bangsa muncul ketika sebuah bangsa mengalami kegoncangan 

struktural dan kultural sehingga hampir-hampir terjerumus dalam 

kehancuran. Guru Bangsa adalah orang yang dengan keluasan 

pengetahuan, keteguhan komitmen dan kebesaran jiwa dan pengaruh serta 

keteladanannya dapat mencerahkan bangsa dari kegelapan. Guru bangsa 

dapat lahir dari ulama/agamawan, intelektual, pengusaha pejuang, birokrat 

dan lain-lain. Pendek kata, dalam istilah guru mengandung nilai, 

kedudukan dan peranan mulia. Karena itu di dunia ini banyak orang yang 

bekerja sebagai guru, akan tetapi mungkin hanya sedikit yang bisa menjadi 

guru yaitu yang bisa digugu dan ditiru. 

Dalam pengertian yang lebih luas pendidik dalam perspektif 

pendidikan islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya 

pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia 

mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya (baik sebagai khalifah fi 

al-ardh maupun „abd) sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam. Oleh karena 

itu pendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang-orang 
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yang bertugas di sekolah tetapi semua orang yang terlibat dalam proses 

pendidikan anak mulai sejak alam kandungan hingga ia dewasa, bahkan 

sampai meninggal dunia. 

Pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

pendidikan. Dipundaknya terletak tanggungjawab yang besar dalam upaya 

mengantarkan peserta didik kearah tujuan pendidikan yang telah 

diciptakan. Dalam pandangan Islam, pendidik pada prinsipnya tidak hanya 

mereka yang mempunyai kualifikasi keguruan secara formal yang 

diperoleh dari bangku sekolah perguruan tinggi. Melainkan yang 

terpenting adalah mereka yang mempunyai kompetensi keilmuan tertentu 

dan dapat melaksanakan transfer knowledge kepada orang lain. 

Dalam lingkup sejarah, pendidikan telah dilakukan oleh manusia 

pertama di muka bumi ini, yaitu sejak Nabi Adam. Bahkan dalam al-

Qur’an dinyatakan bahwa proses pendidikan terjadi pada saat Adam 

berdialog dengan Tuhan. Pendidikan ini muncul karena adanya motivasi 

pada diri Adam serta kehendak Tuhan sebagai pendidik langsung Adam 

untuk mengajarkan beberapa nama. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran 

Surat al-Baqarah ayat 31. 

َلٰٓئَِهةِ َفَلاَل  ٍَ أ ًأ لََعَ ٱل ُٓ ًَّ َعَرَض ا ُث َٓ آَء ُُكَّ ٍَ سأ
َ ًَ َءاَدَم ٱۡلأ ۢنوََعيَّ

َ
ِِٔن بِئُ أ

ًأ َصَِٰدقنَِي   آءِ َهُٰٓؤََلٓءِ إِن ُنُِت ٍَ سأ
َ
 بِأ

 “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

memang benar orang-orang yang benar!" (Q.S. al-Baqarah: 31) 
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Pendidikan merupakan sebuah sistem yang mengandung aspek 

visi, misi, tujuan, kurikulum, bahan ajar, pendidik, peserta didik, sarana 

prasarana, dan lingkungan. Di antara kedelapan aspek tersebut satu sama 

lainnya tidak bisa dipisahkan. Karena aspek tersebut saling berkaitan 

sehingga membentuk satu sistem. Faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan pendidikan adalah aspek pendidik/guru. 

Begitu besar peran pendidik dalam sebuah keberhasilan 

pendidikan, oleh karena itu seorang pendidik dituntut harus bisa 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidik sebagai tonggak 

utama penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan pendidikan, haruslah 

menyadari profesinya. Sebagaimana dikeseharian, tugas formal seorang 

guru tidak sebatas berdiri di hadapan peserta didik selama berjam-jam 

hanya untuk mentransfer pengetahuan pada peserta didik. Lebih dari itu, 

guru juga menyandang predikat sebagai sosok yang layak digugu dan 

ditiru oleh peserta didik dalam segala aspek kehidupan, hal inilah yang 

menuntut agar guru bersikap sabar, jujur, dan penuh pengabdian. Sebab 

dalam konteks pendidikan, sosok pendidik mengandung makna model atau 

sentral identifikasi diri, yakni pusat anutan dan teladan bahkan konsultan 

bagi peserta didiknya. 

Semua orang yakin bahwa pendidik memiliki andil yang sangat 

besar terhadap keberhasilan peserta didik. Guru sangat berperan dan 

mempunyai peran yang cukup besar terhadap kematangan intelektual, 

spiritual, dan emosional peserta didik. Dalam dunia pendidikan, komponen 
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guru sangatlah penting, yakni orang yang bertanggungjawab 

mencerdaskan kehidupan anak didik, dan bertanggungjawab atas segala 

sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam rangka membina anak didik agar 

menjadi orang yang bersusila yang cakap, berguna bagi nusa dan bangsa. 

Profesi seorang guru tidak sebatas transfer ilmu pengetahuan, tetapi 

apa yang menjadi ucapan, tingkah laku setiap hari bisa dicontoh oleh 

siswanya. Dalam hal ini sikap profesional guru sangat penting diterapkan 

dalam dunia pendidikan. Hal ini perlu ditekankan, mengingat banyak 

orang yang berprofesi sebagai guru tapi tidak bertindak dan berakhlak 

layaknya seorang guru profesional. Nabi Muhammad Saw telah 

mencontohkan bagaimana menjadi pribadi dan guru yang baik bagi 

sahabatnya, dari mulai cara menyampaikan sesuatu, bertindak, mengambil 

keputusan dan lain sebagainya. Dari uraian diatas, penulis ingin sedikit 

membahas tentang profesionalisme guru dalam perspektif sunah rasul, 

dengan harapan sistem pendidikan kita tidak keluar dari aturan dan bisa 

lebih mengimplementasikan tujuan pendidikan seperti yang tertera dalam 

pembukaan undang-undang dasar 1945. 

2. Pengertian tenaga kependidikan 

Di dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya tidak hanya 

membutuhkan pendidik saja, akan tetapi juga tenaga kependidikan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, 

tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga 



43 

 

kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong 

belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi 

sumber belajar. 

Dalam pengertian lain, tenaga kependidikan adalah orang yang 

berpartisipasi dalam pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara 

tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Tenaga kependidikan 

bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan 

pada satuan pendidikan. 

Di dalam penelitian ini, yang dimaksud tenaga pendidik adalah 

Guru di SMP NU Terpadu Brebes. Sedangkan tenaga kependidikan adalah 

terdiri dari kepala sekolah/sekolah, tenaga administrasi, tenaga 

perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah. 

3. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

a) Standar pendidik 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru 

adalah pendidik profesional. Pendidik adalah tenaga kependidikan 

yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 
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pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama 

bagi pendidik pada perguruan tinggi. 

Guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi 

akademik minimum Strata 1 (S-1) atau Diploma empat (D-IV), 

menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah 

tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik 

yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian yang relevan sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang pendidik di dalam pendidikan 

menurut UU Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 terdiri dari empat 

kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat 

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang 
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dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini 

meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

professional, dan kompetensi sosial. Pendidik sebagaimana dimaksud 

meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, 

SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, 

Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. 

b) Ruang lingkup standar pendidik 

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diperoleh melalui 

pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. 

Sedangkan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan 

bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
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Kualifikasi akademik  yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan 

minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan 

dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran yang dimaksudkan dalam peraturan 

pemerintah tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan seorang 

yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian pendidik, tetapi 

memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat 

menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. 

Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar 

dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. 

1) Kualifikasi Akademik 

Kualifikasi akademik memang menjadi hal yang sangat 

penting yang dituangkan oleh pemeritah melalui peraturan yang 

telah dikeluarkan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, karena 

kualifikasi akademik dianggap sangat penting untuk mengetahui 

kompetensi yang dimiliki oleh para pendidik. Akan tetapi bisa saja 

yang orang yang memiliki keahlian tertentu yang tidak memiliki 

ijazah atau sertifikat keahlian untuk menjadi seorang pendidik di 

dalam lembaga pendidikan, dengan syarat telah mengikuti uji 
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kelayakan dan kesetaraan untuk guru yang akan dilakukan oleh 

perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. 

Adapun kualifikasi guru pada satuan pendidikan jalur 

formal pada tingkat SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat 

adalah harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum 

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari 

program studi yang terakreditasi. 

Sedangkan kualifikasi akademik bagi guru yang tidak 

mempunyai ijazah atau sertifikat kependidikan, maka akan 

mengikuti uji kelayakan dan kesetaraan di perguruan tinggi yang 

diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakannya, agar 

dapat diangkat sebagai tenaga pendidik sesuai dengan keahliannya. 

2) Kompetensi  

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

pendidik di dalam pendidikan menurut UU Guru dan Dosen No.14 

Tahun 2005 terdiri dari empat kompetensi, yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial. 

Menurut Hamzah B. Uno (2007: 60), pengertian dasar 

kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan seseorang yang 

dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang 

menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan 
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bidang kerja yang besangkutan. Oleh karena itu, tenaga pendidik 

dan kependidikan dapat disebut kompeten apabila ia dapat 

memiliki dan menguasai kecakapan kerja dalam bidangnya sebagai 

seorang pendidik. Sehingga keberadaannya di dalam lembaga 

pendidikan, dapat memberikan banyak kontribusi terhadap 

kemajuan dan perkembangan lembaga yang menaunginya. 

(a) Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik menjadi kompetensi wajib bagi tenaga 

pendidik di seluruh Indonesia, agar supaya keilmuan yang 

dimiliki oleh tenaga pendidik terus mengalami perkembangan 

sesuai dengan tuntutan masyarakat. Mengingat masyarakat saat 

sekarang ini semakin cerdas, dan menuntut layanan yang 

maksimal dari lembaga pendidikan. Keharusan tenaga pendidik 

untuk memiliki kemampuan pedagogik juga banyak disinggung 

dalam Al-Qur’an maupun Hadis Rasulullah Saw. adapun salah 

satu firman Allah yang secara tidak langsung menyuruh setiap 

tenaga pendidik memiliki kemampuan pedagogik adalah surah 

An-Nahl [16]: 125: 

 ً ُٓ أ َِةِِۖ َوَجَِٰدل ََس ٔأِعَظةِ ٱۡلأ ٍَ أ ةِ َوٱل ٍَ ِهأ ُع إََِلَٰ َسبِيِو َرّبَِم بِٱۡلأ ٱدأ
 ٞۚ َُ َس حأ

َ
 بِٱىَِِّت ِِهَ أ

“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. (Q.S. An-Nahl: 125) 
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Manusia adalah makhluk Allah yang dilahirkan dengan 

membawa potensi dapat di didik dan dapat mendidik, sehingga 

diharapkan menjadi khalifah di muka bumi ini (Khalifah fil-

ard), pendukung serta pengembang kebudayaan (Roqib, 

2011: 119). Manusia juga menjadi satu-satunya makhluk yang 

dilengkapi dengan akal fikiran yang sempurna, sehingga dapat 

diisi dengan kecakapan dan keterampilan yang dapat 

dikembangkannya. Hal ini membuat manusia menjadi makhluk 

yang istimewa yang sekaligus berarti bahwa manusia adalah 

makhluk pedagogik. 

Akan tetapi fitrah yang diberikan oleh Allah disini, 

dimaksudkan kepada potensi pendidik dan mendidik, yang 

sangat memungkinkan sekali untuk berkembang dan 

meningkatkan kemmapuannya lebih jauh dan dapat berinovasi. 

Dengan demikian jika manusia tidak mengembangkan potensi 

yang ada di dalam dirinya, niscaya hidupnya akan dipenuhi 

dengan kesia-siaan dan kurang bermakna. Oleh karena itu, 

lembaga pendidikan merupakan upaya manusia dalam 

melakukan pengembangan dirinya, terlebih lagi sebagai 

pendidik. Karena pendidik merupakan ujung tombak dari 

perkembangan dan kemajuan pendidikan bagi peserta didik 

sebagai investasi sosial bagi masa depan suatu bangsa. 
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Dengan pendidikan dan pengajaran potensi itu dapat 

dikembangkan. Kegiatan pendidikan merupakan bentuk upaya 

membina pribadi yang shaleh, berakhlak, dan berintelektual. 

Oleh karenanya manusia dituntut untuk mengembangkan 

berbagai potensi pada dirinya. 

Menurut Peraturan Pemerintah tentang Guru, 

bahwasanya kompetensi pedagogik guru merupakan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta 

didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 

(1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. 

(2) Pemahaman terhadap peserta didik. 

(3) pengembangan kurikulum/silabus. 

(4) Pelaksanaan pembelajaran 

(5) Perancangan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 

(6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

(7) Evaluasi hasil belajar 

(8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya 

(b) Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan 

personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan 

berakhlak mulia (Jamil, 2013: 106). Sebagaimana yang telah 
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dicontohkan oleh Rasulullah Saw, sebagai guru bagi seluruh 

manusia di dunia, beliau membekali dirinya dengan akhlak 

yang mulia. akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Saw 

adalah menjadi salah satu kunci sukses beliau dalam 

melaksanakan tugsnya, kemuliaan akhlak Rasulullah Saw 

dinyatakan dalam Al-Qur’an surah Al-Qalam ayat 4: 

 ِإَوََُّم ىََعََلَٰ ُخيٍُق َعِظيٖم  
 “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”. (Q.S. al-Qalam [68]: 4) 

 

Melihat uraian diatas dan di kaitkan dengan ayat al-

Qur’an tersebut, Islam lebih mengutamakan pada pembentukan 

karakter seorang pendidik agar tidak hanya mendidik secara 

keilmuan saja, akan tetapi jadi panutan bagi peserta didik dan 

masyarakat, sehingga jika demikian akan membentuk karakter 

peserta didik dan masyarakat yang ada di lingkungannya. 

Selaras dengan hal di atas, standar kompetensi yang 

dijadikan acauan oleh pemerintah dalam kompetensi 

kepribadian tenaga pendidik adalah: 

(a) Kemampuan yang berhubungan dengan pengamalan ajaran 

agama yang sesuai dengan keyakinan agama yang di 

anutnya. 

(b) Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar-

umat beragama. 
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(c) Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, 

aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. 

(d) Mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru, 

misalnya sopan santun dan tatakrama. 

(e) Bersifat demokratis dan terbuka terhadap pembaruan/kritik. 

(c) Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial bekaitan dengan kemampuan 

pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa, dan masyarakat 

sekitar. Kompetensi sosial juga menuntut guru untuk tampil 

menarik, berempati, suka bekerjasama, tolong menolong, dan 

memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Perintah untuk 

melakukan komunikasi yang baik banyak terdapat dalam Al-

Qur’an antara lain surah An-Nisa’ ayat 63: 

ََلا بَيِيٗغا   ٔأ ًأ كَ ِٓ ُُفِس
َ
ًأ ِِفٓ أ ُٓ َّ ًأ َوكُو ل ُٓ  وَِعظأ

Artinya: “dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada 

meraka perkataan yang memebekas pada jiwanya”  

 

Mengajar adalah sebuah seni ilmu, dalam artian 

mengajar yang baik bukan hanya karena tenaga pendidik 

memiliki intelektualitas yang tinggi, melainkan karena ia 

memiliki seni mengajar yang dapat ditunjukkan ketika ia 

melakukan proses pembelajaran. Oleh karenanya, pendidik 
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tidak hanya membutuhkan skill, tapi kratifitas dalam mengajar 

serta kecakapan dalam menyampaikan pengetahuan kepada 

peserta didik dapat diterima dan dipahami dengan mudah. 

Sedangkan kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh 

tenaga pendidik dalam ketetapan standar pemerintah adalah: 

(1) Berkomunikasi 

(2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional. 

(3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta 

didik. 

(4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 

(d) Kompetensi profesional 

Secara sederhana kompetensi pforfesional adalah 

kemampuan tenaga pendidik dalam melakukan pekerjaannya. 

dengan demikian tenaga pendidik yang profesional adalah ahli 

dan terampil dalam melaksanakan tugas profesinya. Hal ini 

menjadi tuntutan bagi tenaga pendidik untuk menguasai materi 

pembelajaran khususnya yang sesuai dengan kompetensinya, 

memahami kurikulum, dan keilmuan keguruan lainnya. 

Kompetensi profesional menuntut setiap tenaga 

pendidik untuk menguasai materi yang akan diajarkan, 

termasuk langkah-langkah yang perlu diambilnya dalam 
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memperdalam penguasaan bidang studi yang diampunya.45 

Karena jika tenaga pendidik tidak ahli di dalam bidangnya, ia 

akan mengalami kesulitan-kesulitan yang juga sulit untuk 

diatasi. Dan hal tersebut akan menghambat proses 

pengembangan peserta didik di lembaga pendidikan yang 

menaunginya. Jika itu terjadi, maka lembaga pendidik juga 

akan terkena dampak negatifnya, mengingat tenaga pendidik 

adalah sumber daya manusia yang paling esensial di dalam 

lembaga pendidikan. 

Adapun kompetensi profesional tenaga pendidik yang 

ditetapkan oleh undang-undang pemerintah adalah: 

(1) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan. 

(2) Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan. 

(3) Kemampuan dalam penguasaan meteri pelajaran sesuai 

dengan bidang studi yang diajarkannya. 

(4) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi 

dan strategi pembelajaran. 

(5) Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media 

dan sumber belajar. 

(6) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

(7) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran. 
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(8) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, 

misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan dan 

penyuluhan. 

(9) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir 

ilmiah untuk meningkatkan kinerja. 

Melihat kompetensi profesional tenaga pendidik dan 

kependidikan yang telah ditetapkan pemerintah, memang 

sangat menuntut tenaga pendidik untuk lebih kompeten di 

dalam bidangnya. Artinya tidak hanya sekedar kompeten tapi 

juga berkomitmen. Salah satu unsur pembentuk kompetensi 

guru profesional adalah tingkat komitmennya dalam profesi. 

Hal ini selaras dengan yang melalui penelitiannya Glikman 

dalam Hamzah B. Uno (2007: 60) mengemukakan, bahwa 

guru-guru yang tingkatan nalarnya tinggi dapat melihat 

berbagai kemungkinan dan mampu mencari berbagai alternatif 

model mengajar sehingga mereka umumnya konsekuen dan 

efektif falam menghadapi siswa. Dengan kompetensi 

menggunakan nalar ini, guru dapat melihat segala sesuatu yang 

terjadi dalam proses pembelajaran dengan berbagai perspektif, 

sehingga guru dengan nalar yang tinggi dikatakan sebagai guru 

yang kreatif, karena guru yang seperti itu mampu menghadapi 

suasana kelas dengan berbagai kondisi, namun sebaliknya jika 

guru tidak mempunyai nalar tinggi ia cendrung tidak kreatif. 
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Dengan demikian, Profesionalisme seorang guru dalam 

melakukan proses pendidikan memang sangat penting sekali, 

dan Islam juga mempunyai karekteristik tentang tenaga 

pendidik dan kependidikan agar pendidik tidak hanya menjadi 

seorang guru, akan tetapi bisa menjadi orang tua, inovator, 

motivator, evaluator, dan pembimbing bagi siswa. 

Sebagaimana dijelaskan Mudzakir Ali (2012: 79-81) bahwa 

Karakteristik Guru yang baik (ideal) menurut KH. Hasyim 

Asy’ari ada 20, Yaitu: 

(1) Mendawamkan muraqabah kepada Allah, baik secara diam-

diam atau terang-terangan; 

(2) selalu takut kepada Allah dalam segala aktivitas, diamnya, 

perkataan, dan perbuatannya; 

(3) Selalu tenang 

(4) Selalu wara’ (menjauhi maksiat) 

(5) Selalu tawadlu’ (merendahkan diri) 

(6) Selalu khusyu’ karena Allah 

(7) Selalu mohon kepada Allah dalam segala urusannya 

(8) Tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk maksud 

duniawi, seperti: kebanggaan status, harta, ketenaran, 

kemasyhuran, dan sejenisnya; 
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(9) Tidak mengagungkan diri di hadapan orang lain sekalipun 

dengan berjalan menuju mereka atau berdiri bersama 

mereka, kecuali menambah maslahah atas mafsadahnya; 

(10) Berperilaku zuhud dalam masalah dunia, dan sedikit 

duniawi asal tidak memberi madlarat bagi dirinya dan 

keluarganya yang se arah dengan qana’ah; 

(11) Menjauhkan dari usha yang hina, baik secara tradisi atau 

syar’i, seperti: tukang bekam, penyamak kulit, tukar 

menukar uang, tukang emas, dll; 

(12) Menjauhkan tempat-tempat yang tidak baik walaupun 

tidak melakukannya; 

(13) Menjaga tegaknya syiar Islam dan berlakunya hukum, 

seperti: mendirikan shalat di masjid dengan berjamaah, 

menebarkan salam, memerintah yang ma’ruf mencegah 

yang mungkar, sabar atas penderitaan, dan sebagainya; 

(14) Menegakkan berlakunya sunnah dan memerangi bid’ah; 

(15) Menegakkan perbuatan-perbuatan sunnah ajaran Islam 

baik ucapan maupun perbuatan, membaca al-Qur’an, 

berdzikir dengan hati dan lisan, demikian juga dzikir di 

waktu malam dan siang, shalat, dan puasa, dan haji bagi 

yang mampu, bershalawat atas Nabi, mencintainya, 

mengagungkannya, santun ketika mendengar asmanya dan 

mengingat sunnah-sunnahnya; 
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(16) Berbuat dengan sesama manusia dengan akhlak terpuji, 

seperti: wajah berseri, mengucapkan salam, memberi 

makan, menahan amarah, lemah lembut pada orang fakir.; 

(17) Mensucikan lahir batin dari akhlak tercela, dan 

meramaikan dengan akhlak yang menyenangkan; 

(18) Semangat untuk menambah ilmu dengan penuh 

kesungguhan dan ijtihad; 

(19) Tidak menutup diri untuk memberi manfaat bagi orang 

lain yang tidak tahu, melainkan semangat memberi 

manfaat di mana saja berada, dan 

(20) Menyibukkan untuk menulis, membuat karya ilmiah, bila 

sudah mampu. 

(e) Kepribadian Guru yang Sehat 

Untuk menjadi seorang pendidik maka tentunya harus 

mempunyai kepribadian yang sehat, baik secara jasmani 

maupun ruhani. Agar proses pembelajaran di sekolah dapat 

berjalan dengan lancar. Menurut Wasty Soemanto (2006: 5), 

pada dasarnya manusia mempunyai tigakomponen jiwa yang 

meliputi saraf pertumbuhan, perasaan, dan intelek. Karena itu 

dikatakan bahwa manusia mempunyai tiga sifat dasar yaitu: 

(1) Sifat nabati; sifat ini telah membuat manusia secara alami 

secara prinsip-prinsip biologis dengan menggunakan 

lingkungannya. 
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(2) Sifat hewani; sifat ini yang membuat manusia mengalami 

desakan-desakan internal untuk mencari keseimbangan 

hidup. 

(3) Sifat intelektual; sifat ini yang akan membuat manusia 

mampu membedakan kebenaran dan kesalahan suatu objek. 

Dan dapat membedakan baik buruk. 

Adapun yang menjadi indikator dalam kepribadian 

tenaga pendidik dan kependidikan yang sehat, bukan hanya 

secara fisik dan psikis saja, akan tetapi sebagai individu yang 

selalu menjaga dirinya untuk menjadi individu yang sehat. 

Sedangkan menurut Gordon Allpor dan Abraham Maslow, dkk. 

dalam Wasty Soemanto (2006: 193) mengemukakan tanda-

tanda kepribadian yang sehat secara global adalah: 

(1) Orang yang matang, sehingga ia mampu bersikap lebih 

rasional dan bijak, dengan itu diharapkan dapat memberikan 

pengaruh yang positif bagi kehidupannya. 

(2) Orang yang berfungsi sepenuhnya, dalam artian akal dan 

fisiknya. Sehingga ia mampu melakukan aktualisasi diri 

untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada 

dirinya. 

(3) Orang yang produktif dan aktif dalam mengembangkan 

dirinya, baik secara individu maupun kelompok. 
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(4) Orang yang mengaktualisasikan diri sebagai pemenuhan 

semua kualitas dan kapasitasnya sebagai individu, 

sehingga ia dapat memiliki motivasi dan teori dalam 

mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya. 

Berdasarkan karakteristik kepribadian pendidik yang 

sehat di atas, maka indikator seorang pendidik yang 

berkpribadian yang sehat tidak hanya bisa dilihat dari fisiknya 

saja, akan tetapi banyak sekali yang menjadi indikator pribadi 

yang sehat bagi pendidik. Seorang yang mempunyai ide-ide 

brilian dalam mengembangkan pendidikan, dan mampu 

mengaktualisasikannya menjadi salah satu indikator penting 

dalam tipe pendidik yang berkepribadian sehat. Oleh karena 

itu, kepribadian yang sehat yang dimiliki seorang pendidik 

wajib dikembangkan, agar pribadi tersebut bisa menjadi lebih 

sehat dan banyak memberikan hal yang positif bagi lembaga 

pendidikan. menurut Hanna Djumhana Bastaman (2005: 126-

127), metode dan srtategi pemahaman dan pengembangan 

kepribadian sehat antra lain adalah: Pertama pembiasaan, yang 

akan menjadi kebisaan, sehingga dapat menjadi sifat pribadi 

yang akan tercermin melalui sikap dan sifat pada tingkah laku 

kesehariannya. Kedua, peneladananan, karena lebih baik satu 

teladan dari pada seribu nasehat. Ketiga, pemahaman dan 

penerapan. Keempat, dilakukan secara bersama-sama. Dari 
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metode pengembangan yang harus dilakukan oleh guru dengan 

pribadi yang sehat, memang tidak hanya dapat dilakukan dalam 

jangka waktu yang sebentar, karena metode ini merupakan 

pembentukan karakter pada seorang pendidik yang sehat secara 

jasmani dan ruhani. Sehingga dengan hal ini akan membentuk 

pribadi seorang pendidik yang benar-benar mempunyai 

karakter pendidik, dan komitmen serta ide yang tinggi dalam 

melakukan tugasnya. 

Dari semua standar yang telah dijelaskan diatas tentang tenaga 

pendidik, menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui peran 

yang sebenarnya yang harus dimiliki oleh para pendidik. Karena 

pendidik di dalam lembaga pendidikan, merupakan kunci utama dan 

pertama yang melakukan interaksi dengan para siswa selama proses 

pembelajaran, dimana proses tersebut menentukan keberhasilan suatu 

pendidikan, mulai dari hasil berlajar, mutu lulusan, hingga 

perkembangan lembaga pendidikan itu sendiri. 

Adapun peran pendidik menurut E. Mulyasa (2013: 37), 

menyebutkan bahwa peran seorang pendidik sedikitnya ada 19 peran, 

yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, 

penasehat, pembaharu (inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, 

pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, 

pemendah kemah, pembawa ceritera, aktor, emansipator, avaluator, 

pengawet, dan sebagai kulminator. 
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1) Guru sebagai pendidik 

Sebagai pendidik, guru juga menjadi tokoh, panutan, dan 

identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh 

karenya, seorang yang disebut sebagai pendidik harus memiliki 

standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, 

wibawa, mandiri, dan disiplin. Dengan demikian, pendidik wajib 

mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial, moral, dan 

normanorma dalam bermasyarakat. Ia juga harus memiliki dan 

memahami serta dapat merealisasikan nilai spiritual, emosional, 

sosial, moral, dan intelektual kedalam pribadinya. 

2) Guru sebagai pengajar 

Pelaksanaan pembelajaran di dalam proses pendidikan merupakan 

tanggung jawab pendidik, karena ia sebagai pembantu peserta didik 

yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum 

diketahuinya untuk membentuk kompetensi yang dimiliki agar 

dapat memahami materi standar yang telah dan akan dipelajari. 

Dalam proses pendidikan, kegiatan belajar peserta didik menurut 

E. Mulyasa (2013: 49), dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti motivasi, kematangan, hubungan perserta didik dengan 

guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan 

keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika semua faktor-faktor 

tersebut dapat di penuhi oleh seorang pendidik, maka peserta didik 

dapat melalui proses pembelajaran dengan baik. Berkaitan dengan 
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hal itu, maka sebagai seorang pendidik, yang bertugas untuk 

menyampaikan dan menjelaskan suatu ilmu pengetahuan, ia harus 

berusaha lebih tampil dalam mengatasi permasalahan yang ada, 

sehingga ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang 

pendidik dalam melaksanakan proses pembelajarannya. 

Adapun hal yang harus dilakukan yaitu: membuat ilustrasi, 

mendifisikan, menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, 

mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan 

yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji meteri 

standar, menyesuaikan metode pembelajaran, dana memberikan 

nada perasaan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk kompetensi 

peserta didik, agar tidak hanya sebuah ilmu pengetahuan saja yang 

di dapat, akan tetapi ilmu sosial, moral dan spiritual dapat 

terpenuhi. Sehingga akan membentuk sebuah kebiasaan yang akan 

menjadi karakter dari para peserta didik. 

3) Guru sebagai pembimbing 

Guru diibarartkan sebagai pembimbing perjalanan (journey) yang 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, bertanggung jawab 

atas kelancaran perjalanan itu. Istilah perjalan dalam proses 

pembelajaran di dalam pendidikan tidak hanya dimaksudkan dalam 

dalam bentuk fisik saja, akan tetapi juga perjalanan 

mental,emosional, kreatifitas, moral, dan spiritual.57 Oleh karena 

itu, tugas guru menjadi lebih kompleks mana kala berhubungan 
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dengan proses pembelajaran, dan tanggung jawab yang harus 

dipenuhi terhadap peserta didiknya. Sehingga tujuan di dalam 

melaksanakan proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan 

matang, agar antara guru dan siswa dapat proaktif dalam 

melaksanakan proses pemelajaran tersebut, sehingga kegiatan yang 

dilaksanakan dapat memberikan banyak makna, dan dapat dengan 

mudah dalam memberikan penilaian. 

4) Guru sebagai pelatih 

Proses pembelajaran memerlukan latihan dan keterampilan, baik 

intelektual, maupun motorik, hingga menuntut guru sebagai 

pelatih. Oleh karena itu, pendidik harus berperan sebagai pelatih 

yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan 

kompetensi dasar, yang disesuaikan dengan kompetensinya. 

5) Guru sebagai penasehat 

Guru dalam beberapa hal dan keadaan adalah penasehat bagi 

peserta didik, maupun orang tua peserta didik, hal ini di 

maksudkan agar guru dapat menjadi lebih efektif dalam menangani 

setiap permasalah yang dihadapi oleh peserta didik maupun orang 

tua peserta didik, karena pendidik adalah orang yang dipercaya 

oleh masyarakat dapat lebih arif dalam menangani permasalah. 

Dengan demikian pendidik wajib menyadari peran pentingnya di 

dalam mengembangkan pendidikan dan juga masyarakat, dan ia 

juga harus menyadari perannya sebagai orang yang dipercaya oleh 
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masyarakat, maka dari itu ia harus memahami psikologi 

kepribadian dan kesehatan mental. 

6) Guru sebagai pembaharu (inovator) 

Bahasa merupakan alat untuk berfikir, melalui rangkaian katakata 

kemudian menjadi kalimat yang mudah dicerna, agar dapat 

dimasukkan ke dalam memori di otak bukanlah hal mudah bagi 

para pendidik. Oleh karenanya, mengungkapkan pengalaman-

pengalaman yang dimiliki oleh pendidik, dengan bahasa yang 

mudah dicerna dan dapat menamkan nilai-nilai moral, sosial, dan 

spiritual kepada peserta didik adalah tugas dari pendidik. Hal 

tersebut merupakan sebuah jembatan yang harus dibangun untuk 

membentuk sebuah inspirasi bagi para peserta didik. Hal tersebut 

dimaksudkan agar peserta didik dapat terinsipari dari pengalaman-

pengalaman yang dimiliki oleh sang guru, yang mana dari insiprasi 

itu dapat membuat siswa menjadi lebih baik, dan dapat berinovasi 

dalam proses pendidikannya. sehingga selain pendidik, guru harus 

dapat menjadi inovator bagi peserta didik. 

7) Guru sebagai model dan teladan 

Tingkah laku seorang guru tentunya menjadi sorotan oleh perserta 

didiknya, karena tidak hanya di sekolah, akan tetapi juga tingkah 

laku guru di dalam bermasyarakat. Ada beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian para guru, yaitu: sikap dasar, bicara dan gaya 

bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan 
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kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berfikir, 

prilaku neuritis, selera, keputusan, kesehatan, dan gaya hidup 

secara umum. 

Dua belas hal yang perlu diperhatikan guru tersebut, agar supaya 

guru lebih menjaga dirinya dalam segala hal, tidak hanya di dalam 

ruang kelas maupun sekolah, akan tetapi juga di dalam bersosial 

dengan masyarakat dan lingkungannya. Guru merupakan sebuah 

profesi yang mulia, dimana segala sesuatu yang dilakuakan adalah 

sebuah tindakan yang akan menjadi sorotan publik. Oleh karena 

itu, guru wajib menjadi teladan yang bagi peserta didik dan 

msyarakat. 

8) Guru sebagai pribadi 

Guru di gugu dan di tiru, istilah tersebut bukanlah mudah untuk 

dilakukan dan dicerminkan dalam keseharian. Maka dari itu, guru 

sebagai individu yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, 

wajib mencerminkan seorang pendidik. Hal ini dimaksudkan agar 

supaya pesan-pesan, nasehat, bahkan tingkah guru yang 

disampaikan dapat dipercaya untuk dilaksanakan dan pola 

hidupnya dapat diteladani. 

9) Guru sebagai peneliti 

Belajar maupun mengajar adalah sebuah seni, dan pelaksanaannya 

memerlukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan, yang 

melibatkan antara pendidik dan peserta didik, namun lebih banyak 
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kepada peran pendidik. Oleh karena itu, guru adalah seorang 

pencara atau peneliti. Karena disadari ataupun tidak, guru juga 

termasuk dalam subyek pemebalajaran, dibuktikan dengan 

kesadarannya ketika ia tidak mengetahui sesuatu, maka ia akan 

mencari jawabannya dengan cara penelitian, usaha itu ditempuh 

bukan hanya semata-mata untuk dirinya saja, akan tetapi agar ia 

lebih mudah memberikan pemahaman dan penjelasan kepada para 

peserta didik. 

10) Guru sebagai pendorong kreativitas 

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting di dalam proses 

pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan 

menunjukkan proses kreativitas tersebut. karena kreativitas 

merupakan sesuatu yang universal, maka harus ditandai dengan 

adanya suatu kegiatan baru yang dapat mendorong peserta didik 

untuk lebih giat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Atau 

melakukan inovasi-inovasi dari kegiatan lama menjadi lebih 

menarik untuk dilaksanakan bersama para peserta didik. 

11) Guru sebagai pembangkit pandangan  

Ada berbagai macam kisah, cerita dan pengelaman yang tentunya 

sudah tertanam dalam memori otak pendidik untuk disajikan 

kepada peserta didiknya. dan dalam hal ini, pendidik dituntut untuk 

terampil berkomunikasi dengan peserta didik dalam segala usia, 

agar tertanam sebuah pemahaman dan dapat membangkitkan 
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pandangan para peserta didik melalui hikmah kisah maupun cerita 

yang disampaikan oleh pendidik. 

12) Guru sebagai pekerja rutin 

Sebagai pendidik tentunya bukanlah sebuah profesi yang hanya 

dijadikan sampingan saja, akan tetapi pendidik adalah pekerja rutin 

yang harus memenuhi tugasnya. Yang dimaksud pekerja rutin 

seorang pendidik adalah sebagai berikut: 

 Bekerja tepat waktu. 

 Membuat catatan dan laporan sesuai dengan hasil standar 

kinerja, ketepatan dan jadwal waktu. 

 Membaca, mengevaluasi dan mengembalikan hasil kerja 

peserta didik. 

 Mengatur kehadiran peserta didik. 

 Mengatur jadwal harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. 

 Mengembangkan peraturan dan prosedur kegiatan kelompok 

termasuk diskusi. 

 Menerapkan jadwal kerja pada peserta didik. 

 Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik. 

 Mengatur tempat duduk dan mencatat kehadiran peserta didik. 

 Menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, kepustakaan, dan 

media pembelajaran. 

 Menghadiri pertemuan dengan guru, orang tua peserta didik 

dan alumni. 
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 Menciptakan iklim kelas yang kondusif. 

 Melaksanakan latihan-latihan pembelajaran. 

 Merencanakan program khusus dalam pembelajaran. 

 Menasehati peserta didik 

Bertolak pada semua paparan diatas, tentang guru sebagai 

pekerja rutin, sangat jelas sekali bahwa tugas dan fungsi guru di 

dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan 

sangatlah kompleks, dimana segala sesuatu harus terencana dengan 

baik dan matang agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar. 

13) Guru sebagai pemindah kemah 

Hidup merupakan sesuatu yang dinamis, yang selalu mengalami 

perubahan. Begitu pula dengan adanya perkembangan-

perkembangan dalam ilmu pengetahuan, maka seorang pendidik 

dituntut untuk menjadi pemendah kemah bagi peserta didik. Dalam 

artian ia harus melakukan pengembangan-pengembangan proses 

pembelajaran dari metode klasik yang cendrung monoton dan 

membosankan para peserta didik, menjadi metode-metode terbaru 

yang dapat menciptakan kelas menjadi lebih ramai dengan 

keaktifan peserta didik di dalam melaksanakan proses 

pembelajarannya. 

14) Guru sebagai pembawa cerita 

Cerita adala cermin yang bagus dan merupakan tongkat pengukur. 

Dengan demikian manusia dapat mengamati bagaimana ia dapat 
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memecahkan masalah dengan arif dan bijaksana.64 Tidak mudah 

menjadi seorang penyampai ceritera yang baik dan disukai, begitu 

pula dengan guru saat menyampaikan ceritera kepada peserta 

didiknnya, ia harus memahami kondisi peserta didik dan situasi di 

dalam kelas dan lingkungan sekitarnya, agar ceritera yang 

disampaikan dapat dicerna dengan mudah oleh semua peserta didik 

yang mempunyai cara dan pola fikir yang berbeda dalam 

mengambil kesimpulan sebuah ceritera. 

Salah satu karakteristik pembwa ceritera yang baik adalah 

mengetahui bagaimanan menggunakan gagasan dan pengalaman 

para pendengarnya, sehingga mampu menggunakan kejadian di 

masa lalu untuk menginterpretasikan kejadian sekarang dan yang 

akan datang. Sehingga guru diharapkan mampu membawa peserta 

didik mengikuti jalannya cerita dengan berusaha membuat peserta 

didik memiliki pandangan yang rasional terhadap sesuatu. 

15) Guru sebagai aktor 

Sebagai seorang aktor guru berangkat dari jiwa pengabdian dan 

inspirasi yang dalam yang akan mengerahkan kegiatannya, 

sehingga ia dapat menunjukkan penampilan terbaiknya di dalam 

kelas dalam proses pembelajaran bersama peserta didik.65 Oleh 

karenanya, seorang guru wajib menguasai materi yang akan 

disampaikan agar ia dapat melakukan pementasan di dalam kelas 

dengan baik, temasuk bagiamana cara ia menyampaikan dan 
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menarik perhatian peserta didik untuk seksama mendengarkan dan 

melihat ia menjelaskan materi yang diajarkan di dalam kelas. 

16) Guru sebagai emansipator 

Dengan kecerdikannya guru mampu mengetahui dan memahami 

potensi yang dimiliki oleh para peserta didiknya.66 dalam artian 

guru harus memahami kedaan psikologis dan lingkungan peserta 

didik, agar dapat membantu peserta didik dapat meraih hubungan 

dengan budaya sekitarnya dan hidup lebih berisi, lebih kaya, 

walaupun seringkali mengalami hambatan, karena itulah 

kehidupan. Yang intinya, guru harus dapat memberikan 

pemahaman tentang bagaimana menjalani kehidupan 

bermasyarakat dengan baik dan benar kepada peserta didik. 

17) Guru sebagai evaluator  

Dalam pendidikan terutama dalam proses pembelajaran, evaluasi 

atau penilaian merupakan aspek yang paling kompleks, karena 

melibatkan banyak pihak, baik guru dan siswa. Sehingga penilaian 

harus dilakukan dengan prosedur yang jelas. Sehingga hal tersebut 

membutuhkan keterampilan dan pengalaman guru dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta tidak adanya 

diskriminasi bagi semua siswa yang ada. Lebih penting lagi guru 

juga melakukan penilaian kepada kinerjanya sendiri. mulai dari 

proses perencanaan yang ia lakukan, pelaksanaan, dan cara ia 

mengevaluasinya. 
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18) Guru sebagai pengawet 

Salah satu tugas pendidikan adalah mewariskan kebudayaan dari 

generasi ke genarasi berikutnya, karena itulah seorang guru sangat 

perlu pembekalan agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat 

dan mampu memberikan sumbangan bagi kehidupan masa depan. 

Pembekalan tersebut adalah budaya-budaya yang wajib 

dilestraikan dan diajarkan serta di implementasikan dalam 

kehidupan. dan hal tersebut tentunya wajib ditanamkan pada para 

peserta didik di dalam proses pembelajaran. Sehingga tenaga 

pendidik dapat berperan penting dalam mengawetkan budaya yang 

ada, melalui penanaman pemahaman pada siswa. 

19) Guru sebagai kulminator 

Tingkat pencapaian siswa tergantung pada proses pembelajaran 

bersama guru, yang akan berdampak pada maju tidaknya sebuah 

pendidikan, dan berhasil tidaknya sistem pendidikan yang telah 

direncanakan bersama secara matang. Maka dari itu guru disebut 

sebagai kulminator, yang merupakan titik puncak keberhasilan dari 

para peserta didik. Dalam artian, guru adalah jembatan utaman dan 

pertama dalam mewujudkan sebuah pendidikan yang baik, 

sehingga sebagai guru bukanlah pekerjaan yang mudah, karena 

pekerjaan guru layaknya seorang seniman, yang harus tahu 

berbagai macam keadaan untuk menghasilkan sebuah karya yang 
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baik dan apik. Oleh karena itu, guru menjadi ujung tombak dalam 

keberhasilan sebuah pendidikan 

c) Standar tenaga kependidikan 

Di dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya tidak hanya 

membutuhkan tenaga pendidik saja, akan tetapi juga tenaga 

kependidikan.  

1) Pengertian tenaga kependidikan 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi 

pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, 

peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber 

belajar. PP  No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan, menyebutkan tenaga kependidikan sekurang-

kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga 

perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah. 

2) Ruang lingkup tenaga kependidikan 

Menurut Badan Standar Nasional Pendisikan (BSNP), 

tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan 
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pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga 

laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, 

dan tenaga kebersihan. Pendidik dan tenaga kependidikan 

merupakan komponen yang tak dapat dipisahkan dari 

keterlaksanaan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan di 

sekolah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah. 

(a) Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah 

Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah telah 

ditetapkan melalui Permendinas No. 13 Tahun 2007 yang 

ditetapkan pada tanggal 17 April 2007. Dalam Permendiknas 

ini disebutkan bahwa untuk diangkat sebagai kepala sekolah 

seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi dan 

kompetensi. Untuk standar kualifikasi meliputi kualifikasi 

umum dan khusus. Kualifikasi umum kepala sekolah yaitu, 

kualifikasi akademik (S1), usia maksimal 56 tahun, 

pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, 

dan pangkat serendah-rendahnya III/c atau yang setara. 

Sedangkan kualifikasi khusus yatu berstatus guru, 

bersertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat kepala sekolah. 

Selain standar kualifikasi kepala sekolah juga harus 

memenuhi standar kompetensi. Dalam Permendiknas No. 1 

Tahun 2007 disyaratkan 5 kompetensi yang harus dimiliki 

kepala sekolah. Lima kompetensi yang harus dikuasai oleh 



75 

 

seorang kepala sekolah yaitu: kompetensi kepribadian, 

kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, 

kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial.  

Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang standar Kepala 

Sekolah merupakan standar ideal bagai kepala sekolah di 

Indonesia. Peraturan ini jika tidak menjadi acuan dalam 

pembuatan aturan pelaksanaan untuk rekrutmen calon kepala 

sekolah baru atau penilaian kepala sekolah yang telah 

memiliki masa kerja 4 tahun atau lebih (sesuai dengan 

Keputusan Mendiknas RI No. 162/U/2003 tanggal 23 

Oktober 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai 

Kepala Sekolah) hanya menjadi pajangan belaka. Apalagi 

pemerintah daerah dengan otonomi daerahnya, kewenangan 

pengangkatan kepala sekalah ada di tangan Bupati/Walikota. 

(b) Standar Kompetensi Tenaga Administrasi 

Tenaga administrasi sekolah adalah tenaga kependidikan 

yang bertugas memberikan dukungan layanan administrasi 

guna terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Mereka 

adalah non teaching staff yang bertugas di sekolah  yang 

sering disebut dengan Tata Usaha (TU). Meski bertugas 

sebagai tenaga kependidikan yang tidak mengajar, tenaga 

administrasi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. 
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Tenaga administrasi sekolah memberikan layanan prima 

terhadap para pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di 

sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, 

dan pemangku kepentingan lainnya. Pelayanan prima yang 

dilakukan dengan ikhlas, ramah, cermat, santun, serta tertib 

kiranya dapat menjadi contoh teladan bagi siswa dan para 

pihak yang membutuhkan pelayanan administrasi. Karakter 

yang harus dimiliki tenaga administrasi secara tersirat 

tercantum pula dalam kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi teknis. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri telah 

mengatur mengenai Tenaga Administrasi Sekolah, baik nama 

jabatan, kualifikasi pendidikan maupun persyaratan bagi 

tenaga ini dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2008 dan 

Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan 

(c) Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan, perlu didukung oleh 

ketersediaan sumber belajar yang memadai, yang 

memungkinkan peserta didik melakukan aktifitas penggalian 

keilmuan, pemecahan masalah, serta membangun interaksi 

yang produktif secara lebih fleksibel dan mandiri. Hadirnya 

perpustakaan sekolah merupakan salah satu solusi dalam 
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memberikan dukungan terhadap ketersediaan sumber belajar 

tersebut. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 25 tahun 2008 

tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. 

Terbitnya permendiknas ini mengindikasikan pentingnya 

pengelolaan perpustakaan secara profesional untuk 

memenuhi kebutuhan warga sekolah dalam mencari dan 

mengembangkan pengetahuan, sekaligus membangun budaya 

belajar di lingkungan sekolah. Untuk mempersiapkan tenaga-

tenaga perpustakaan sekolah yang profesional, diperlukan 

berbagai pelatihan baik pada aspek wawasan, pengetahuan, 

maupun keterampilan pengelolaan dan pelayanan 

perpustakaan sekolah. Pada dimensi lain, pelatihan akan 

terselenggara jika didukung oleh tersedianya bahan ajar yang 

komprehensif, dan mudah dipahami. 

Setiap sekolah untuk semua jenis dan jenjang yang 

mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah 

lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan 

belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 

(seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala 

perpustakaan sekolah/madrasah. 

(1) Kepala Perpustakaan Sekolah yang melalui Jalur 

Pendidik 
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Kepala perpustakaan sekolah/madrasah harus 

memenuhi syarat: a. Berkualifikasi serendah-rendahnya 

diploma empat (D4) atau sarjana (S1); b. Memiliki 

sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan 

sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh 

pemerintah; c. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun. 

(2) Kepala Perpustakaan Sekolah yang melalui Jalur 

Tenaga Kependidikan 

Kepala perpustakaan sekolah dan madrasah harus 

memenuhi salah satu syarat berikut: a. Berkualifikasi 

diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi 

bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; 

atau b. Berkualifikasi diploma dua (D2) non-Ilmu 

Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat 

kompetensi pengelolaan perpustakaan 

sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh 

pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di 

perpustakaan sekolah/madrasah. 

(3) Tenaga Perpustakaan Sekolah 

Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki 

sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan 

sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang 

sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan 
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perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

(d) Standar Kompetensi Tenaga Laboratorium 

Standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah mencakup 

Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah, Teknisi 

Laboratorium Sekolah/Madrasah, dan Laboran 

Sekolah/Madrasah. Tenaga laboratorium sekolah adalah 

tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk menunjang kegiatan proses pendidikan di laboratorium 

sekolah, meliputi laboran dan teknisi. Laboran adalah tenaga 

laboratorium dengan keterampilan tertentu yang bertugas 

membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran di laboratorium sekolah. Teknisi adalah tenaga 

laboratorium dengan jenjang keterampilan dan keahlian 

tertentu yang lebih tinggi dari laboran, yang bertugas 

membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran di laboratorium sekolah. 

Fungsi dasar laboratorium adalah memfasilitasi dukungan 

proses pembelajaran agar sekolah dapat memenuhi misi dan 

tujuannya. Laboratorium sekolah dapat digunakan sebagai 

wahana untuk pengembangan penalaran, sikap dan 

keterampilan peserta didik dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya. Keberhasilan kegiatan laboratorium 
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menurut Sappaile (2007:11) didukung oleh tiga faktor, yaitu 

peralatan, bahan dan fasilitas lainnya, tenaga laboratorium, 

serta bimbingan pendidik yang diperoleh peserta didik dalam 

melakukan tugas-tugas praktik. 

4. Upaya meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 

Upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor 

majemuk. Namun demikian, faktor yang paling penting adalah guru, 

karena hitam-putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas banyak 

dipengaruhi oleh mutu gurunya. Guru dikenal sebagai 'hidden curriculum' 

atau kurikulum tersembunyi, karena sikap dan tingkah laku, penampilan 

profesional, kemampuan individual, dan apa saja yang melekat pada 

pribadi sang guru, akan diterima oleh peserta didiknya sebagai rambu-

rambu untuk diteladani atau dijadikan bahan pembelajaran. 

Pada era teknologi informasi, guru memang tidak lagi dapat 

berperan sebagai satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan. 

Peran guru telah berubah lebih menjadi fasilitator, motivator, dan 

dinamisator bagi peserta didik. Dalam era teknologi informasi peserta 

didik dengan mudah dapat mengakses informasi apa saja yang tersedia 

melalui internet. Dalam kondisi seperti itu, maka guru diharapkan dapat 

memberikan peran yang lebih besar untuk memberikan rambu-rambu etika 

dan moral dalam memilih informasi yang diperlukan. Dengan kata lain, 

peran pendidik tidak dapat digantikan oleh apa dan siapa, serta dalam era 

apa saja. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut secara efektif dalam 
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proses pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan harus ditingkatkan 

mutunya dengan skenario yang jelas. 

Keseluruhan skenario itu akan meliputi beberapa pertanyaan. 

Pertama, langkah pertama apakah yang dinilai sangat penting sebagai titik 

awal (starting point) untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. 

Langkah pertama ini juga dinilai sebagai pemutus rantai dari serangkaian 

mata rantai masalah yang sering sebagai lingkaran setan (vicious circle) 

yang tidak diketahui mana pangkal dan ujungnya. Kedua, langkah-langkah 

besar apakah yang harus dilakukan dalam keseluruhan skenario itu. 

Ketiga, apa hubungan antara langkah yang satu dengan langkah yang lain, 

serta apa prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai langkah 

yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai 

berikut : 

a. Peningkatan gaji dan kesejahteraan guru 

Hak utama pendidik yang harus memperoleh perhatian dalam 

kebijakan pemerintah adalah hak untuk memperoleh penghasilan dan 

kesejahteraan dengan standar upah yang layak, bukan 'upah minimum'. 

Kebijakan "upah minimum" boleh jadi telah menyebabkan pegawai 

bermental kuli, bukan pegawai yang mengejar prestasi. Itulah 

sebabnya, maka langkah pertama peningkatan mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan adalah memberikan kesejahteraan guru dengan 

gaji yang layak untuk kehidupannya. 
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Langkah pertama ini dinilai amat vital dan strategis untuk 

meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Setidaknya ada 

dua alasan. Pertama, dari lima syarat pekerjaan dapat disebut sebagai 

profesi, yang masih belum terpenuhi secara sempurna adalah gaji dan 

kompensasi dari pelaksanaan peran sebagai profesi. Kelima syarat 

pekerjaan sebagai profesi adalah : 

1) bahwa pekerjaan itu memiliki fungsi dan signifikansi bagi 

masyarakat. 

2) bahwa pekerjaan itu memerlukan bidang keahlian tertentu, 

3) bidang keahlian itu dapat dicapai dengan melalui cabang 

pendidikan tertentu (body of knowledge). 

4) bahwa pekerjaan itu memerlukan organisasi profesi dan adanya 

kode etik tertentu, dan kemudian. 

5) bahwa pekerjaan tersebut memerlukan gaji atau kompensasi yang 

memadai agar pekerjaan itu dapat dilaksanakan secara profesional. 

Dari kelima syarat tersebut, yang masih belum terpenuhi 

sepenuhnya adalah syarat yang kelima, yakni gaji dan kompensasi 

yang memadai. Alasan kedua, karena peningkatan gaji dan 

kesejahteraan merupakan langkah yang memiliki dampak yang paling 

berpengaruh (multiplier effects) terhadap langkah-langkah lainnya. 

Kalau perlu, agar langkah pertama tersebut tidak menjadikan iri bagi 

pekerjaan lainnya, kenaikan gaji dapat dilakukan secara menyeluruh 

dan bertahap. Hal ini terkait dengan maraknya tindak korupsi yang 
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telah mencapai tingkat yang berbahaya seperti virus yang telah 

menjangkiti semua aspek kehidupan manusia. 

b. Alih tugas profesi dan rekruitmen guru untuk menggantikan guru 

atau pendidik yang dialihtugaskan ke profesi lain 

Upaya kedua ini merupakan konsekuensi dan kesinambungan 

dari langkah pertama. Para pendidik yang tidak memenuhi standar 

kompetensi harus dialihtugaskan kepada profesi lain. Pengalihtugasan 

tersebut dilakukan dengan syarat sebagai berikut: 

1) mereka telah diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat dan 

pembinaan secara intensif, tetapi tidak menunjukkan adanya 

perbagian yang signifikan, 

2) guru tersebut memang tidak menunjukkan adanya perubahan 

kompetensi dan juga tidak ada indikasi positif untuk meningkatkan 

kompetensinya. 

c. Membangun sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, 

serta sistem penjaminan mutu pendidikan 

Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, pembangunan sistem sertifikasi 

pendidik dan tenaga Kependidikan serta sistem penjamin mutu 

pendidikan merupakan langkah yang amat besar, yang akan 

memberikan dukungan bagi pelaksanaan langkah pertama yang juga 

sangat berat, karena terkait dengan anggaran belanja negara yang 

sangat besar. Penataan sistem sertifikasi tidak boleh tidak harus 
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dilakukan untuk menjamin terpenuhinya berbagai standar nasional 

pendidikan yang telah ditetapkan. 

d. Membangun satu standar pembinaan karir (career development) 

Seiring dengan pelaksanaan sertifikasi tersebut, disusunlah satu 

standar pembinaan karir. Sistem itu harus dalam bentuk dokumen yang 

disyahkan dalam bentuk undang-undang atau setidaknya berupa 

peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh aparat otonomi 

daerah. Standar pembinaan karir ini akan dapat dilaksanakan dengan 

mantap apabila memenuhi prasyarat antara lain jika sistem sertifikasi 

pendidik dan tenaga kependidikan telah berjalan dengan lancar. Selain 

itu, langkah ketiga ini akan berjalan lancar jika sistem kenaikan 

pangkat pegawai berdasarkan sertifikasi sudah berjalan. 

e. Peningkatan kompetensi yang berkelanjutan 

Sementara itu, untuk para pendidik yang sudah berpengalaman 

perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti penataran yang 

dilaksanakan oleh lembaga inservice training yang juga sudah 

terakreditasi. Selain itu, mereka juga disyaratkan untuk mengikuti 

pendidikan profesi yang dapat dilaksanakan oleh lembaga tenaga 

kependidikan (LPTK) yang juga harus terakreditasi. 

Upaya peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan harus dilaksanakan secara terencana dan terprogram 

dengan sistem yang jelas. Jumlah pendidik yang besar di negeri ini 

memerlukan penanganan secara sinergis oleh semua instansi yang 
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terkait dengan preservice education, inservice training, dan on the job 

training. Kegiatan sinergis peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan harus melibatkan organisasi pembinaan profesi guru, 

seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan 

Musyawarah Kerja Penilik Sekolah (MKPS). Sudah tentu termasuk 

PGRI, organisasi perjuangan para guru. Di antara kriteria-kriteria 

kompetensi guru yang harus dimiliki meliputi : 

1) Kompetensi kognitif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan 

intelektual. 

2) Kompetensi afektif, yaitu kompetensi atau kemampuan bidang 

sikap, menghargai pekerjaan dan sikap dalam menghargai hal-hal 

yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. 

3) Kompetensi psikomotorik, yaitu kemampuan guru dalam berbagai 

keterampilan atau berperilaku. 

5. Strategi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 

a. Evaluasi diri (self assessment) 

Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi setiap sekolah yang 

ingin, atau merencanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat brainstorming 

yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, dan diikuti 

juga anggota komite sekolah. 
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Kegiatan evalusi diri ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

sekolah saat ini dalam segala aspeknya (seluruh komponen sekolah), 

kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-masalah yang dihadapi 

ataupun kelemahan yang dialami. 

b. Perumusan Visi, Misi, dan tujuan 

Bagi pihak sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, 

perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal / 

pertama yang harus dilakukan yang menjelaskan kemana arah 

pendidikan yang ingin dituju oleh para penyelenggara pendidikan. 

Kondisi yang diharapkan / diinginkan dan diimpikan dalam 

jangka panjang itu, kalau dirumuskan secara singkat dan menyeluruh 

disebut visi. Sedangkan misi, merupakan jabaran dan visi atau 

merupakan komponen-komponen pokok yang harus direalisasikan 

untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, misi 

merupakan tugas-tugas pokok yang harus dilakukan untuk 

mewujudkan visi. 

c. Perencanaan 

Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang 

ditujukan untuk menjawab: apa yang harus dilakukan dan bagaimana 

melakukannnya untuk mewujudkan tujuan (tujuan-tujuan) yang telah 

ditetapkan/disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk 

anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang 

direncanakan. Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan 
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menetapkan lebih dulu tentang apa-apa yang harus dilakukan, 

prosedurnya serta metode pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan 

organisasi atau satuan organisasi. 

d. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab 

bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk 

mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama 

dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan 

sebagaimana mestinya (efektif dan efisien). Pelaksanaan juga dapat 

diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang 

telah direncanakan. 

e. Evaluasi 

Evaluasi sebagai salah satu langkah strategi dalam 

meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, merupakan 

kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang 

dicapai oleh sekolah didalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana 

yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi pada 

tahap ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua 

bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis edukatif 

(pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala aspeknya), 

bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana dan 

administrasi ketatalaksanaan sekolah. 
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Persoalan mutu pendidikan merupakan isu yang selalu hangat dan 

menarik untuk diperbincangkan dan dikaji. Persoalan mutu pendidikan selaras 

dengan tuntutan perkembangan dan perubahan. Suatu perubahan menuntut 

peran agen pembaharuan dalam memunculkan ide-ide pembaharuan serta 

mengelola perubahan. 

Sedangkan menurut Muhammad Soleh (2015) standar pendidikan 

yang dimiliki para guru cukup tinggi, dengan spesialisasi tertentu. 

Kekurangan tenaga pendidik bidang studi tertentu, mengakibatkan sebagian 

guru mengajar tidak sesuai keahliannya. Untuk meningkatkan kualitas guru 

disarankan untuk aktif mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan. 

Realitas dilapangan faktor yang sering disorot dan diperhatikan oleh 

pemerintah dan pemangku kebijakan adalah melakukan perubahan dari segi 

programnya (kurikulum) tanpa dibarengi dengan upaya yang selaras dan 

seimbang dengan upaya membenahi orangnya (tenaga pendidik dan tanaga 

kependidikan), demikian juga halnya dengan manajemen dan pengelolaan 

pendidikan (oleh pemimpin terhadap intuisinya). Program kurikulum yang 

ditetapkan tidak mampu diimplementasikan secara maksimal sesuai dengan 

yang diharapkan, karena tidak diiringi oleh kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan yang memadai, serta tidak pula ditunjang oleh manajemen yang 

baik, seperti tidak adnya monitoring atau kontrol yang itensif dan 

berkesinambungan terhadap upaya implementasi program kurikulum. 
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BAB III 

PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Profil SMP NU Terpadu Brebes 

a. Identitas Sekolah 

1) Nomor Statistik Sekolah : 2020 3291 71 32 

2)  NPSN    : 69759075 

3)  Nama Sekolah   : SMP NAHDLATUL ULAMA (NU) 

  TERPADU BREBES 

4)  Status Sekolah   : Swasta 

5)  Jenjang Pendidikan  : SMP 

 

b. Lokasi Sekolah  

1) Jalan    : Yos Sudarso No. 36  

2)  RT/RW   : 3/14 

3)  Desa/Kelurahan  : Pasarbatang 

4)  Kecamatan   : Brebes 

5)  Kabupaten   : Brebes 

6)  Propinsi   : Jawa Tengah 

7)  Kode Pos   : 52211 

8)  Lintang/Bujur   : -6.867000/109.046800 

 

c. Data Pelengkap Sekolah 

1) Nama Yayasan   : Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU 

  Kab. Brebes 

2)  Tahun Didirikan/Beroperasi : 2011 

3)  Status Kepemilikan  : Yayasan 

4)  SK Izin Pendirian  : PC/199/VI/I-A/SK-PS/2011 

5)  Tanggal SK Izin Pendirian : 25 Juni 2011 

6)  SK Izin Operasional  : 421.2/071/2013 

7)  Tanggal SK Izin Operasional : 17 Mei 2013 

8)  Nomor Rekening  : 2-028-08722-8 

9)  Nama Bank   : BANK JATENG  

10)  Cabang/KCP Unit   : Brebes 

11)  Rekening Atas Nama  : SMP NU TERPADU BREBES 

12)  NPWP    : 31.772.679.2-501.000 

13)  Luas Tanah   : 1860 m
2 
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d. Kontak Sekolah 

1) Nama Kepala Sekolah  : Mohammad Komarudin, S.Pd 

2)  Nomor Telepon/HP  : 0858 6942 3500 

3)  Email    : smpnuterpadu.brebes@gmail.com 

 

e. Data Periodik 

1) Kategori Wilayah  : Perkotaan 

2)  Akreditasi   : Belum 

3)  Akses Internet   : Telkom 

4)  Waktu Penyelenggaraan : Pagi 

5)  Sumber Listrik  : PLN 

 

 

2. Visi, misi dan tujuan sekolah 

a) Visi Sekolah 

”Menjadi lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan dan 

menghasilkan generasi muslim Ahlus Sunnah wal Jama‟ah 

(ASWAJA) yang beriman, cerdas, terampil, dan mandiri.” 

Indikator Visi : 

1. Terwujudnya lulusan sesuai dengan SKL dari BSNP 

2. Terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, cinta tanah air, 

beriman, dan bertaqwa  

3. Terwujudnya lulusan yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama’ah  

4. Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien  

5. Terwujudnya standar tenaga pendidik dan kependidikan  

6. Terwujudnya standar prasarana dan sarana pendidikan yang relevan 

dan mutakhir  

7. Terwujudnya standar pengelolaan pendidikan  

8. Terwujudnya penggalangan biaya pendidikan yang memadai  

9. Terwujudnya standar penilaian pendidikan  
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10. Terwujudnya budaya mutu sekolah  

11. Terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, rindang, 

asri, bersih 

Visi ini menjiwai warga sekolah untuk selalu mewujudkannya setiap 

saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sekolah. Untuk 

mencapai visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang berupa kegiatan 

jangka panjang dengan arah yang jelas. Berikut ini merupakan misi 

yang dirumuskan berdasarkan visi tersebut. 

b) Misi Sekolah 

a. Mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran yang 

berkualitas, santun, berakhlakul karimah dengan berdasar iman dan 

taqwa kepada Allah SWT. 

b. Menciptakan lulusan yang berakhlakul karimah dengan amalan 

Islam Ahlus Sunnah wal Jama‟ah.  

c. Meningkatkan prestasi akademis dan non-akademis. 

d. Menumbuhkan semangat berprestasi dan kreatif. 

e. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, indah, tertib, 

dan kekeluargaan. 

c) Tujuan Satuan Pendidikan 

1. Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pendidikan Dasar 

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, Tujuan Pendidikan 

Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 
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menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab." Sedangkan Tujuan Pendidikan Dasar adalah meletakkan 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak manusia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. 

2. Tujuan Pendidikan SMP NU Terpadu Brebes meliputi Tujuan 

Jangka Menengah (empat tahunan) dan Tujuan Pendidikan pada 

tahun pelajaran 2019/2020 sebagai berikut: 

a. Tujuan  Pendidikan  SMP NU Terpadu Brebes untuk  jangka  

menengah  (empat tahunan) yaitu: 

1) Terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Tewujudnya warga sekolah yang memiliki sikap dan 

perilaku toleran terhadap pemeluk agama. 

3) Tewujudnya pencapaian delapan standar nasional 

pendidikan. 

4) Berkembangnya potensi setiap peserta didik sesuai tuntutan 

standar kompetensi lulusan. 

5) Berkembang dan berdayanya potensi setiap tenaga pendidik 

dan kependidikan. 

6) Terlaksananya Penguatan Pendidikan Karakter dan Gerakan 
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Literasi Sekolah. 

7) Terbangun jejaring atau kerjasama antara sekolah, orang 

tua, dan masyarakat. 

8) Tumbuh  dan  berkembangnya  budaya  gemar  melakukan  

upaya  pelestarian lingkungan, mencegah pencemaran, dan 

mencegah kerusakan lingkungan. 

9) Tumbuh  dan  berkembangnya  etika-moral  dan  jiwa  

sosial-kebangsaan  yang tinggi. 

10) Terwujudnya  kebiasaan  berkomunikasi  yang  santun,  

berbudi  pekerti  luhur, berestetika yang tinggi. 

11) Terwujudnya lulusan yang bebas narkoba, bermartabat, 

berbudaya, berkarakter, berilmu, dan berketerampilan untuk 

berkompetisi di kancah global. 

12) Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

13) Terbangunnya jiwa kompetitif pada diri peserta didik. 

b. Tujuan pendidikan SMP NU Terpadu Brebes pada tahun 

pelajaran 2020/2021 yaitu: 

1) Tewujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan berpegang pada 

haluan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah 

2) Tewujudnya warga sekolah yang memiliki sikap dan 

perilaku toleran terhadap pemeluk agama. 

3) Tewujudnya 100% pencapaian standar kompetensi lulusan. 
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4) Tewujudnya 100% pencapaian standar isi. 

5) Tewujudnya 100% pencapaian standar proses. 

6) Tewujudnya 100 % pencapaian standar pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

7) Tewujudnya 100% pencapaian standar sarana prasarana. 

8) Tewujudnya 100% pencapaian standar pengelolaan. 

9) Tewujudnya 100% pencapaian standar pembiayaan. 

10) Tewujudnya 100% pencapaian standar penilaian. 

11) Meningkatnya pencapaian rerata USBN. 

12) Meningkatnya pencapaian rerata UN. 

13) Meningkatnya pencapaian perolehan gelar kejuaraan 

akademik dan nonakademik tingkat kota/kabupaten, 

regional, dan nasional. 

14) Berkembangnya potensi setiap peserta didik. 

15) Berkembang dan berdayanya potensi setiap tenaga pendidik 

dan kependidikan. 

16) Terlaksananya penguatan pendidikan karakter dan gerakan 

literasi sekolah. 

17) Terbangun jejaring atau kerjasama antara sekolah, orang 

tua, dan masyarakat. 

18) Terwujudnya kebiasaan berkomunikasi yang santun, 

berbudi pekerti luhur, berestetika dan kinestetika yang 

tinggi. 
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19) Terwujudnya lulusan yang yang bebas narkoba, 

bermartabat, berbudaya, berkarakter, berilmu, dan 

berketerampilan untuk berkompetisi di kancah global. 

20) Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

21) Terbangunnya jiwa kompetitif pada diri peserta didik. 

3. Manajemen sekolah 

Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan 

kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan kelompok tersebut 

mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) sebagai suatu 

proses untuk menjadikan visi menjadi aksi. 

Saat ini SMP NU Terpadu Brebes sedang menerapkan manajemen 

Berbasis Sekolah secara bertahap dalam pengelolaan pendidikannya. 

Menurut Kepala SMP NU Terpadu Brebes, manajemen tersebut dipandang 

sebagai sebuah strategi yang efektif untuk mewujudkan sekolah yang 

efektif dan produktif. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma 

manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan 

pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. 

Manajemen berbasis sekolah juga merupakan salah satu wujud reformasi 

pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengatur 

kehidupan sesuai dengan potensi, tuntutan dan kebutuhannya. Dengan 

penerapannya, sekolah memiliki “full otority and responsibility” dalam 
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menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan pendidikan. 

Karakteristik penerapan manajemen berbasis sekolah di SMP NU 

Terpadu Brebes dapat diketahui antara lain dari bagaimana sekolah ini 

dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, pengelolaan 

sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidikan serta sistem 

administrasi secara keseluruhan. 

1) Pemberian otonomi luas kepada sekolah 

Dalam pengelolaanya, sekolah diberikan otonomi luas disertai 

seperangkat tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan 

pengembangan strategi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. 

Sekolah diberi kekuasaan dan kewenangan yang luas untuk 

mengembangkan kurikulum dan pelajaran sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Melalui otonomi 

yang luas ini sekolah dapat meningkatkan kinerja tenaga pendidikan 

dan tenaga kependidikan dengan menawarkan partisipasi aktif mereka.  

2) Partisipasi masyarakat dan orang tua/wali peserta didik 

Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya 

mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite 

sekolah. Bahkan masyarakat dan orang tua/wali siswa SMP NU 

Terpadu Brebes menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk 

memberikan kontribusi, baik secara pemikiran maupun material, serta 

terkadang menjadi narasumber pada berbagai kegiatan peningkatan 
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kualitas pembelajaran di sekolah. Hal ini diwujudkan dengan adanya 

pertemuan rutin minimal sekali dalam satu semester antara pihak 

sekolah, komite, dan seluruh orang tua/wali siswa untuk membahas 

berbagai permasalahan yang ada, serta peningkatan mutu pendidikan. 

3) Kepemimpinan yang demokratis dan professional  

Kepala sekolah dan guru-guru sebagai faktor utama 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah merupakan figure yang 

memiliki kemampuan dan integritas profesional. Dalam proses 

pengambilan keputusan, kepala sekolah mengimplementasikan proses 

buttom-up secara demokratis sehingga semua pihak memiliki tanggung 

jawab terhadap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya. 

Semua kebijakan SMP NU Terpadu Brebes adalah hasil 

musyawarah / keputusan bersama antara kepala sekolah, dengan dewan 

guru dan karyawan. 

4) Team-work yang kompak dan transparan 

Keberhasilan program-program sekolah tentunya didukung 

oleh kinerja team yang kompak dan transparan dari berbagai pihak 

yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. 

Di SMP NU Terpadu Brebes selalu mengedepankan kinerja 

berbasis super-team dari pada super-man dalam pelaksanaan 

program/kegiatan, baik yang berhubungan dengan peningkatan mutu 

dan layanan sekolah maupun program/ kegiatan yang berhubungan 

dengan kesiswaan. 
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Contoh implementasi manajemen pendidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes, dalam bidang kurikulum adalah sebagai berikut : 

Untuk memenuhi tuntutan siswa dan masyarakat, dilakukan 

pembaharuan kurikulum pada tiga aspek penting, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi.  

 Perencanaan kurikulum didahului dengan kegiatan kajian 

kebutuhan  (need assessment) secara akurat. Kajian kebutuhan tersebut 

dikaitkan dengan tuntutan era global, utamanya pendidikan yang 

berbasis pada kecakapan life skill dan bernuansa pada kearifan lokal 

(local wisdom).  

 Pelaksanaan kurikulumnya menggunakan pendekatan kecerdasan 

majemuk (multiple Intelegence) dan pembelajaran kontekstual 

(contextual teaching and learning) dengan mengacu pada sinergisitas 

ta‟lim, tarbiyah, dan ta‟dib.  

 Sedangkan evaluasi kurikulum menerapkan penilaian menyeluruh 

terhadap semua kompetensi siswa (authentic assessment) 

4. Struktur organisasi 

Struktur Organisasi SMP NU Terpadu Brebes Desa Pasarbatang 

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes sebagai berikut: 

STRUKTUR ORGANISASI 

Komite Sekolah :  Drs. H. Sodikin Rahman 

Kepala Sekolah :  Mohammad Komarudin, S.Pd 

Wakil Kepala Sekolah :  Evi Lisnayanti, S.Pd 

Bendahara Sekolah :  Putri Afrilia Permata, S.Pd 
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Kepala Bidang  

Kepala Bidang Urusan Kurikulum :  Evi Lisnayanti, S.Pd 

Kepala Bidang Urusan Kesiswaan :  Akhmad Musofa, S.Pd.I 

Kepala Bidang Urusan Sarpras :  Nur Diantoro Hadi Isnanto, S.Kom 

Kepala Bidang Urusan Humas :  Vitri Nasikhatun Barokah, S.Pd 

 

Kepala Tata Usaha :  Bayu Rohmawan, S.Pd 

Staff Tata Usaha :  Rizqi Muthiya Sa’addah 

Kepala Perpustakaan :  Vitri Nasikhatun Barokah, S.Pd 

Koordinator Laboratorium :  Putri Afrilia Permata, S.Pd 

Koordinator Bimbingan Konseling :  Teguh Indra Setiawan, S.Pd 

 

Wali Kelas  

Wali Kelas VII :  Uly Zulfatunni’mah, S.Pd.I 

Wali Kelas VIII :  Sholikhatun Khasanah, S.Pd.I 

Wali Kelas IX :  Novita Ekawati, S.Pd 

 

Guru Mata Pelajaran  

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti :  Uly Zulfatunni’mah, S.Pd.I 

2. PPKn :  Teguh Indra Setiawan, S.Pd 

3. Bahasa Indonesia :  Vitri Nasikhatun Barokah, S.Pd 

4. Matematika :  Novita Ekawati, S.Pd 

5. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) :  Evi Lisnayanti, S.Pd 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) :  Maulana Fahrurozi, S.Pd 

7. Bahasa Inggris :  Mohammad Komarudin, S.Pd 

8. Seni Budaya :  Nurlistian Fauzi, S.Pd 

9. Pendidikan Jasmani Kesehatan :  Zaeni Nadhif, S.Pd 

10. Prakarya :  Nur Diantoro Hadi Isnanto, S.Kom 

11. Bahasa Jawa :  Vitri Nasikhatun Barokah, S.Pd 

12. Al Qur’ah Hadits :  Sholikhatun Khasanah, S.Pd.I 

13. Akidah Akhlak :  Widiyah Ningsih, S.Pd.I 

14. Fikih :  Widiyah Ningsih, S.Pd.I 

15. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) :  Akhmad Musofa, S.Pd.I 

16. Bahasa Arab :  Akhmad Musofa, S.Pd.I 

17. Ke-NU-an :  Uly Zulfatunni’mah, S.Pd.I 

18. Kajian Kitab Kuning :  Ahmad Fathoni, S.Pd.I 
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STRUKTUR ORGANISASI SMP NU TERPADU BREBES 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
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5. Data pendidik dan tenaga kependidikan 

a) Keadaan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kelamin 

NO STATUS L P JUMLAH 

1. Kepala 1 - 1 

2 Guru/Pendidik 7 8 15 

3. Staf/Karyawan TU 1 1 2 

4. Tenaga kebersihan - - - 

Jumlah 9 9 18 

 

b) Keadaan guru/pendidik berdasarkan tingkat pendidikan 

NO TINGKAT PENDIKAN L P JUMLAH 

1 Sarjana 8 8 16 

JUMLAH 8 8 16 

  

c) Keadaan guru/pendidik berdasarkan kualifikasi dan kompetensi 

NO NAMA 
PEND. 

TER 

AKHIR 
JURUSAN 

BIDANG 

STUDI  

1 
Mohammad 

Komarudin, S.Pd 
S 1 

Pendidikan 

Bahasa 

Inggris 

Bahasa 

Inggris 

2 Evi Lisnayanti, S.Pd S 1 
Pendidikan 

Kimia 
IPA 

3 
Maulana Fahrurozi, 

S.Pd 
S1 

Pendidikan 

Ekonomi 
IPS 

4 Bisri Mustofa, S.Pd S 1 PPKn PPKn 

5 
Vitri Nasikhatun 

Barokah, S.Pd 
S 1 

Pend. Bahasa 

& Sastra 

Indonesia 

dan Daerah 

Bahasa 

Indonesia 

6 Novita Ekawati, S.Pd S 1 
Pendidikan 

Matematika 
Matematika 

7 
Putri Afrilia Permata, 

S.Pd 
S 1 

Pendidikan 

Matematika 
Matematika 
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NO NAMA 
PEND. 

TER 

AKHIR 
JURUSAN 

BIDANG 

STUDI  

8 Nurlistian Fauzi, S.Pd S 1 
Pendidikan 

Seni 

Seni 

Budaya 

9 Danang Setiadi, S.Pd S 1 PJOK PJOK 

10 
Nur Diantoro Hadi 

Isnanto, S.Kom 
S 1 

Sistem 

Informasi 

Prakarya 

/TIK 

11 
Sholikhatun 

Khasanah, S.Pd.I 
S 1 

Pendidikan 

Agama Islam 

Qur'an 

Hadits 

12 
Widiyah Ningsih, 

S.Pd.I 
S 1 

Pendidikan 

Agama Islam 
Fikih 

13 
Ahmad Fathoni, 

S.Pd.I 
S 1 

Pendidikan 

Agama Islam 
SKI 

14 
Akhmad Musofa, 

S.Pd.I 
S 1 

Pendidikan 

Bahasa Arab 

Bahasa 

Arab 

15 
Uly Zulfatunni’mah, 

S.Pd.I 
S 1 

Tadris 

Matematika 
PAI 

16 
Teguh Indra Setiawan, 

S.Pd 
S 1 

Bimbingan 

& Konseling 
BK 

 

d) Kesesuaian guru dan mata pelajaran yang diajarkan 

NO MATA PELAJARAN TERPENUHI KEBUTUHAN 

1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 1 1 

2. 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) 
1 1 

3. Bahasa Indonesia 1 1 

4. Matematika 1 1 

5. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 1 1 

6. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 1 1 

7. Bahasa Inggris 1 1 

8. Seni Budaya  1 1 

9. 
Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan  
1 1 

10. Prakarya / TIK 1 1 
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NO MATA PELAJARAN TERPENUHI KEBUTUHAN 

11. Muatan Lokal:   

 a. Bahasa Jawa 1 1 

 b. Ke-NU-an 1 1 

12 Materi Khusus :   

 a.  Qur’an-Hadis  1 1 

 a. Aqidah Akhlak 1 1 

 b. Fiqih 1 1 

 
c. Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI) 
1 1 

 d. Bahasa Arab  1 1 

 e. Kitab Kuning 1 1 

 f. Baca Tulis al-Qur’an  1 

13. Bimbingan Konseling 1 1 

 Jumlah 20 20 

 

e) Keadaan karyawan/tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan 

NO TINGKAT PENDIKAN L P JUMLAH 

1. Sarjana 1 1 2 

Jumlah 1 1 2 

 

f) Keadaan tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi 

NO NAMA PEND.  JURUSAN JABATAN  

1 
Bayu Rohmawan, 

S.Pd 
S 1 PGSD Kepala TU 

2 
Rizqi Muthiya 

Sa'addah, S.Pd 
S 1 BK ISlam Staf TU 
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6. Data peserta didik 

a) Keadaan siswa berdasarkan jenis kelamin 

NO L P JUMLAH 

1. 60 44 104 

 

b) Keadaan siswa berdasarkan kelas/tingkat 

NO KELAS L P JUMLAH 

1. VII 22 18 40 

2. VIII 20 14 34 

3. IX 16 14 30 

JUMLAH 58 46 104 

 

c) Keadaan siswa berdasarkan paralel kelas 

NO KELAS 
JUMLAH 

KELAS 

JUMLAH 

SISWA 

1. VII 2 40 

2. VIII 1 34 

3. IX 1 30 

JUMLAH 5 104 

 

d) Keadaan siswa berdasarkan latar belakang pendidikan 

NO ASAL SEKOLAH JUMLAH 

1. SD 83 

2. MI 21 

JUMLAH 104 
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7. Kurikulum 

a. Kurikulum yang digunakan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang 

pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran.  

Dalam salinan lampiran 1 peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan nomor 35 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan 

menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 58 tahun 2014 tentang 

kurikulum 2013 sekolah menengah pertama/sekolah tsanawiyah 

menjelaskan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah 

menengah pertama/sekolah tsanawiyah 

Kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum 2013 

dengan penambahan mata pelajaran tertentu sesuai ciri khas 

lingkungan setempat. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik 

sebagai berikut: 
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1) Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, 

pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam 

berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 

2) Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang 

memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan 

apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan 

masyarakat sebagai sumber belajar; 

3) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan 

berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;  

4) Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk 

kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi 

dasar mata pelajaran; 

5) Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur 

pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar. Semua 

kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk 

mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti; 

6) Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip 

akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya 

(enriched) antar- mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi 

horizontal dan vertikal). 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta 
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mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia. 

Kurikulum SMP NU Terpadu Brebes disusun sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan pemenuhan 8 Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). Kurikulum SMP NU Terpadu Brebes juga 

menjadi acuan operasional bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Brebes dan/atau Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Brebes dalam melakukan   koordinasi dan supervisi 

pengelolaan kurikulum di SMP NU Terpadu Brebes. 

Struktur Program Kurikulum 2013 SMP NU Terpadu Brebes 

         Kurikulum Tahun Pelajaran 2019/2020 

 

Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

VII  VIII  IX 

A.  Mata Pelajaran    

1. Pendidikan Agama Islam 3 3 3 

2. Pendidikan Kewarganegaraan  3 3 3 

3. Bahasa Indonesia  6 6 6 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 

5. Matematika 5 5 5 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial  4 4 4 

8. Seni Budaya dan Keterampilan 2 2 2 
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Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

VII  VIII  IX 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 
3 3 3 

10. Prakarya  2 2 2 

11. Bimbingan Konseling 1 1 1 

B.  Mata Pelajaran Berciri Khusus     

1. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 

2. Aqidah Akhlak  2 2 2 

3. Fiqih  2 2 2 

4. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

5. Bahasa Arab 2 2 2 

C.  Muatan Lokal     

1. Bahasa Jawa 2 2 2 

2. Ke-NU-an  1 1 1 

3. Baca Tulis al-Qur’an 1 1 1 

4. Tahfidz Juz „Ama dan Surat Yaa Siin 1 1 1 

5. Kitab Kuning 1 1 1 

D. Pengembangan Diri (Pembiasaan 

Amaliyah ASWAJA) 
2*) 2*) 2*) 

Jumlah 54 54 54 

 

b. Kegiatan pengembangan diri penunjang kurikulum. 

Kegiatan pengembangan diri penunjang kurikulum adalah 

kegiatan intrakurikulum yang terjadwal dengan kegiatan melalui tatap 

muka, penugasan terstruktur serta kegiatan kemandirian. 
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Kegiatan Pengembangan Diri SMP NU Terpadu Brebes 

Komponen Kelas dan Alokasi Waktu 

VII  VIII  IX 

A.  Rutin Terstruktur    

1. Upacara Bendera 2*) 2*) 2*) 

2. Kegiatan Kerohanian 2*) 2*) 2*) 

3. Pendidikan Kepramukaan 2*) 2*) 2*) 

    

B.   Bina Prestasi Nonakademik    

1. Baca Tulis Al Qur’an 2*) 2*) 2*) 

2. Futsal 2*) 2*) 2*) 

3. Pencak Silat 2*) 2*) 2*) 

4. Karya Ilmiah Remaja 2*) 2*) 2*) 

5. Seni Hadroh 2*) 2*) 2*) 

6.    Marching Band 2*) 2*) 2*) 

7.   Tahfidz Juz „Ama dan Surat     

Yaa Siin 
2*) 2*) 2*) 

8. Kitab Kuning 2*) 2*) 2*) 

    

C.  Bina Prestasi Akademik    

1. Bimbingan Olimpiade 

Matematika 
2 2 2 

2. Bimbingan Olimpiade IPA 2*) 2*) 2*) 

3. Bimbingan Olimpiade IPS 2*) 2*) 2*) 

D. Pengembangan Diri (Pembiasaan 

Amaliyah ASWAJA) 
2*) 2*) 2*) 

 

*) ekuivalen 2 jam pembelajaran 
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B. Hasil dan Temuan Penelitian 

Pendidikan merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak pihak, 

mulai dari pemerintah, stakeholders di sekolah, siswa, sampai keterlibatan 

masyarakat. Dan untuk mewujudkan keinginan bersama dalam memajukan 

suatu bangsa, pendidikan merupakan sasaran utama untuk dikembangkan, 

karena dari hasil proses pendidikan yang baik dan bermutu akan melahirkan 

generasi bangsa yang berwawasan luas, cerdas, kreatif, dan berintelektual 

tinggi. Dengan demikian, pemerintah pun menetapkan berbagai macam 

standar di dalam pendidikan, termasuk standar bagi tenaga pendidik dan 

kependidikannya. Bertolak pada BAB II yang sudah menjelaskan tentang 

ketetapan pemerintah mengenai standar tenaga pendidik dan kependidikan, 

maka pada pembahasan kali ini peneliti akan menjelaskan secara detail 

kondisi riil di SMP NU Terpadu Brebes, bagaimana implementasi standar 

tenaga pendidik dan kependidikannya. 

1. Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes 

Pembahasan pertama pada sub ini, peneliti awali dengan 

membahas standar kualifikasi akademik yang merupakan standar pertama 

yang harus di penuhi oleh para tenaga pendidik dan kependidikan. Dari 

hasil yang didapatkan peneliti pada 20 Januari 2020 (lampiran 

wawancara 1), menunjukkan semua pendidik telah memenuhi syarat 

kualifikasi akademik. Namun berbeda dengan tenaga kependidikannya, 

sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Kepala Sekolah: 
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“Secara kualifikasi akademis untuk guru-guru di Sekolah ini sudah 

bagus, guru-gurunya sudah S1 semua dan mapel yang diampu sudah 

sesuai dengan kompetensi pendidikannya. Dari kebutuhan guru untuk 20 

mapel sudah terpenuhi 16 guru, kekosongan 4 mapel kita sikapi dengan 

menugaskan mapel tambahan untuk beberapa guru, prinsipnya mapel-

mapel tersebut masih satu rumpun dengan kompetensi guru tersebut. Dan 

4 mapel tersebut bukanlah mata pelajaran wajib (Kelompok A). Kalau staf 

administrasinya baru 2 orang yang kami punya, satu orang untuk kepala 

TU, satu orang lagi untuk staf TU, dan dua orang tersebut sudah S1. 

Sedangkan untuk posisi Bendahara sekolah, kami masih tugaskan kepada 

salah satu guru yang kami pandang mampu untuk merangkap tugas 

tersebut. 

 

Dari informasi yang telah di dapatkan dari kepala sekolah, serta 

dokumentasi (terlampir), maka benar adanya bahwa semua pendidik di 

SMP NU Terpadu Brebes sudah memenuhi kualifikasi akademik, yaitu 

sudah lulus S1, meskipun masih ada kekosongan guru namun disikapi oleh 

sekolah dengan memberikan tugas merangkap mata pelajaran yang kosong 

tersebut kepada beberapa guru yang masih satu rumpun mapelnya. 

Beberapa mapel yang dirangkap diantaranya Mapel Bahasa Jawa (mutan 

local/kelompok B), dan tiga mapel khusus (Kurikulum sekolah) yakni 

Akidah Akhlak, Baca Tulis Al-Qur’an dan Kitab Kuning. 

Sedangkan untuk pemenuhan tenaga kependidikannya, dari 

kebutuhan 5 formasi baru terpenuhi dua formasi, Yakni Kepala TU dan 

Staf Administrasi. Lima formasi standar tenaga kependidikan untuk 

tingkat SMP diantaranya: 1) Kepala Tata Usaha, 2) Tenaga Administrasi, 

3) Kepala Perpustakaan, 4) Tenaga Perpustakaan, dan 5) Tenaga 

Laboratorium. Dari hasil yang didapatkan peneliti (lampiran wawancara 

3), menunjukkan tenaga pendidikan telah memenuhi syarat kualifikasi 

akademik, namun tenaga yang ada masih belum memenuhi kebutuhan 
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standar tenaga kependidikan sebagaimana ditetapkan oleh BSNP,  

sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Kepala TU: 

“Untuk akademisnya tenaga kependidikan di sekolah kami sudah sesuai 

kualifikasi SI, permasalahannya hanya tenaga yang ada belum memenuhi 

kebutuhan jumlah standat tenaga kependidikan yang ditetapkan 

pemerintah, hal ini berkaitan dengan rasio jumlah siswa dan beberapa 

fasilitas penunjang yang ada dengan pembiayaan. Masih ada beberapa 

kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti kepala perpustakaan, tenaga 

perpustakaan, dan tenaga laboratorium. Meski demikian, kebutuhan 

tenaga perpustakaan masih bisa kami atasi dengan memberikan tugas 

tambahan kepada guru untuk merangkap tenaga perpustakaan. Ya… mau 

bagaimana lagi mas, kenyataannya memang demikian di sinii.” 

 

Pernyataan di atas, diperkuat dengan dokumentasi yang diperoleh 

pada 22 Januari 2020, bahwa rangkap tugas sebagai tenaga perpustakaan 

tersebut masih belum memenuhi standar kualifikasi akademik. Dengan 

alasan yang telah di paparkan di atas, maka perlu ditinjau kembali upaya 

yang dilakukan oleh sekolah dalam memenuhi standar akademik tenaga 

kependidikannya masih belum tercapai secara maksimal. Namun, 

meskipun demikian, peneliti menilai standar kualifikasi akademik 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes telah 

terpenuhi, hanya saja keterpenuhan tersebut belum sesuai dengan jumlah 

(kuota) yang dibutuhkan. Hasil yang didapatkan peneliti di lapangan 

menunjukkan persentase kebutuhan pendidik terpenuhi 80% (16 dari 20 

kebutuhan guru mapel), sedangkan untuk tenaga kependidikannya telah 

terpenuhi 40% (2 dari 5 kebutuhan tenaga pendidik). 

Beralih pada standar PTK yang kedua, yakni standar kompetensi. 

SMP NU Terpadu Brebes, merupakan sebuah lembaga pendidikan swasta 

yang berada di tengah-tengah kondisi masyarakat yang masih memiliki 
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pemikiran yang belum sepenuhnya terbuka akan pentingnya pendidikan 

formal berbasis agama (memiliki nilai lebih dalam bidang keagamaan), 

maka dari itu SMP NU Brebes berupaya untuk terus mengembangkan 

pendidikannya, karena untuk lebih membuka pemikiran masyarakat akan 

pentingnya pendidikan formal berbasis agama. Kepala sekolah dan 

stakeholders yang ada, juga terus berupaya dalam mengembangkan mutu 

sekolah, terutama dalam mengembangkan SDM-nya, yaitu upaya dalam 

memenuhi standar tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah 

ditetapkan pemeritah. 

a) Kompetensi paedagogik 

Mengawali pembahasan dalam kompetensi pedagogik ini 

adalah tentang pemahaman wawasan atau landasan pendidikan yang 

dimiliki oleh PTK yang ada di SMP NU Terpadu Brebes. Sebagaimana 

tugas seorang guru, ia harus memahami tentang hakikat pendidikan 

dan konsep yang terdapat di dalam proses pendidikan tersebut. Yakni 

dengan mengetahui bahwa fungsi dan peran lembaga pendidikan yang 

sedang ia bangun sangat penting keberadaannya bagi semua pihak. 

Maka dari itu, hal tersebut membutuhkan peran dari semua pihak, baik 

dari kalangan para stakeholders yang ada di lembaga, orang tua siswa, 

dan masyarakat sekitar. Sehingga jika demikian, lembaga pendidikan 

dapat mengetahui implikasi dan pengaruh hubungan timbal balik 

antara lembaga pendidikan dan orang tua siswa, serta masyarakat 
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sekitar, sehingga dapat juga mengetahui keberhasilan system 

pendidikan yang sedang diterapakan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana ungkapan dari 

salah satu Wakil Kepala Sekolah yang peneliti wawancarai 20 Januari 

2020 (lampiran wawancara 2-1): 

“Sekolah ini sudah banyak mengalami perkembangan, mulai dari 

fasilitasnya dan tentunya guru-gurunya, dan keilmuannya menurut 

saya pastinya lebih baik dari pada sebelumnya-sebelumnya. Tapi 

bukan berarti guru-guru dulu itu tidak memiliki keilmuan, hanya saja 

kurang dalam segi metode, dan masih belum bisa berfikir terbuka.” 

 

Berangkat dari ungkapan anggota wakil kepala sekolah di atas, 

maka bisa dikatakan bahwa guru di SMP NU Terpadu Brebes sudah 

mempunyai dasar di terhadap pemahaman wawasan atan landasan 

pendidikan, mengingat guru di sana juga pernah mengalami beberapa 

kali pergantian. Dan kebiasaan mereka dalam menghabiskan waktu 

istirahat untuk berdiskusi pun menunjukkan bahwa mereka sadar akan 

tugasnya sebagai pendidik, karena dengan kebiasaan demikian, 

memberikan gambaran bahwa mereka benar-benar ingin 

mengembangkan intelektualitasnya. Hal ini dapat dari fakta yang 

terjadi pada hari Senin, 27 Januari 2020. Terbukti pada hari tersebut 

sebagian guru menghabiskan waktu istirahatnya dengan sharing ide 

sesama guru, sehingga terjadi diskusi yang cukup menarik untuk 

disimak, hal ini dapat dilihat pada catatan lapangan.  

Diskusi yang melibatkan beberapa orang guru tersebut awalnya 

hanya dimulai dengan perbincangan santai, yang kemudian mengarah 
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kepada perubahan-perubahan seputar kurikulum atau yang lebih 

dikenal dengan K-13. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa guru di 

SMP NU Terpadu Brebes selalu ada keinginan untuk mengembangkan 

keilmuannya. dengan demikian, kesadaran akan pentingnya peran 

seorang guru telah ada pada masing- masing pribadi guru. namun, 

banyaknya kendala yang dimiliki sekolah seperti minimnya dana, 

kurangnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, dan minimnya 

sarana dan prasana yang ada di SMP NU Terpadu Brebes, membuat 

mereka berinisiatif untuk melakukan diskusi-diskusi sederhana yang 

sering dilakukan pada waktu istirahat dan waktu-waktu luang lainnya. 

Berangkat dari indikator pertama, yang membuktikan adanya 

usaha guru untuk berkembang dan menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya peran seorang pendidik, maka dalam kompetensi 

pedagogik yang kedua, yaitu tentang pemahaman guru terhadap 

peserta didik. Tentunya sebagai seorang pendidik, harus memahami 

keadaan para peserta didik yang sedang diajarnya dengan baik, 

sehingga hal tersebut dapat memudahkan guru untuk mengambil 

langkah-langkah dalam membuat perencanaan pembelajaran. Karena 

dalam setiap proses pembelajaran ada tahapan-tahapan yang harus 

dilalui orang seorang guru, baik mulai dari tahap pengenalan bersama 

siswa, kemudian penentuan metode pembelajaran, hingga mengetahui 

hasil pencapaian atau implikasi yang mempengaruhi keberhasilan guru 

untuk menanamkan pemahaman keilmuan terhadap siswa. 
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Dengan langkah demikian, maka seorang guru juga harus 

mengetahui apa saja yang telah menghambat proses pemahaman 

belajar siswa, karena mengingat pribadi setiap anak berbeda. Maka 

pemahaman kepada peserta didik merupakan point penting di dalam 

proses pembelajaran, sehingga guru dapat mudah menentukan dan 

melakukan perencanaan pembelajaran. Sebagimana yang diungkapkan 

oleh guru TIK SMP NU Terpadu Brebes: 

“Tergantung situasi dan keadaan, juga keadaan murid di kelas yang 

saya ajar, kalau sedang mengajar kelas yang muridnya mayoritas 

aktif, maka saya menggunakan sistem demo, maksudnya ketika praktek 

komputer, satu komputer itu untuk bersama, di perhatikan dulu teori-

teorinya secara bersama, dan praktek secara bergantian. Metode itu 

efektik untuk kelas-kelas tertentu. Akan tetapi, kalau saya mengajar di 

kelas yang mayoritas muridnya membutuhkan waktu lama dalam 

memahami pelajaran, maka saya akan menggunakan sistem 

pemahaman teori dulu, dipraktekkan di kelas melalui proyektor secara 

bersama-sama, ketika sudah paham, maka saya akan langsung 

menyuruh mereka untuk praktek sendiri di komputer.”  

 

Dari ungkapan hal Bpk. Nur Diantoro Hadi Isnanto, S.Kom 

pada hari Senin, 27 Januari 2020 menunjukkan bahwa guru di SMP 

NU Terpadu Brebes sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap 

peserta didiknya. sehingga dapat dikatakan juga guru yang 

bersangkutan telah memiliki hubungan baik terhadap siswa. Mengingat 

proses KBM sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa, maka 

pemahaman terhadap keadaan siswa merupakan hal yang sangat 

penting, karena hal tersebut akan menentukan guru ketika mengambil 

langkah-langkah dalam mengarahkan perkembangan siswa kearah 

yang posistif. 
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Kompetensi pedagogik yang ketiga yaitu pengembangan 

kurikulum/silabus. menjadi tugas pokok seorang pendidik dalam 

mengembangkan sebuah kurikulum yang dituangkan dalam sebuah 

silabus, karena dengan membuat silabus, seorang pendidik dapat 

menentukan tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan dalam 

proses KBM, sehingga dapat menghasilkan keterampilan keilmuan 

yang baik. Silabus juga perlu adanya identifikasi materi yang tepat 

yang harus dilakukan oleh guru, dan hal tersebut juga membutuhkan 

keterampilan guru dalam memiliki strategi belajar mengajar yang tepat 

bagi siswanya. Sebagimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Uly 

Zulfatunni`mah, S.Pd.I selaku wakil kepala bidang kurikulum pada 

hari Senin, 27 Januari 2020 (lampiran wawancara 2-1): 

“ya tentu saya membuat RPP, Prota, Promis, dan Silabus karena itu 

kalau diibaratkan orang buta adalah tongkatnya mbak, sebagai alat 

penuntun guru dalam mengajar.”  

 

Sebagimana yang telah diungkapkan oleh guru mata pelajaran 

PAI sekaligus wakil kepala bidang kurikulum di atas, silabus 

merupakan tongkat penuntun guru di dalam melaksanakan KBM, 

sehingga merupakan kewajiban pokok bagi guru untuk dapat 

mengembangkan kurikulum dengan baik dan tepat pada sasaran. Hal 

tersebut juga dipertegas kembali dengan pernyataan Kepala Sekolah: 

“Guru-guru disini sudah bisa membuat RPP dan silabus sendiri sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku”  
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Penegasan oleh kepala sekolah memang benar adanya, ketika 

dilihat dari hasil dokumentasi yang telah diperoleh pada 20 Januari 

2020 (lampiran wawancara 1),. Dimana pada hari tersebut saya 

mewawancarai Bpk. Muhammad Komarudin, S.Pd.  yang sekaligus ia 

memberikan contoh silabus untuk mata pelajaran bahasa inggris  

terpadu yang diampunya. Dalam proses pengembangan kurikulum 

yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap guru, ada beberapa hal yang 

juga harus diperhatikan oleh para guru SMP NU Terpadu Brebes. 

karena mengingat di sekolah ini ada tambahan kebijakan untuk para 

PTK yang ada, salah satunya ialah mampu mengintegrasikan nilai-nilai 

keislaman (al-Qur’an) di dalam setiap pembelajarannya. 

Oleh karena itu, guru di SMP NU Terpadu Brebes tidak hanya 

perlu memperhatikan kebijakan pemerintah, akan tetapi juga kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dalam isi kebijakan ketiga yang 

telah ditetapkan oleh sekolah, tentu akan sangat berhubungan sekali 

dengan proses pengembangan kurikulum yang akan di buat oleh para 

guru. sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi kebijakan 

sekolah tersebut dapat tercapai. sebagaimana dapat dilihat pada petikan 

wawancara dengan Bpk. Akhmad Musofa, S.Pd.I selaku guru bahasa 

arab yang peneliti wawancarai 28 Januari 2020 (lampiran wawancara 

4-5) sebagai berikut: 

“Pengintegrasiannya saya dalam bentuk mengkaji nahwu dan 

shorrofnya al-Qur‟an. Misalkan, di dalam buku panduan contoh 

seperti contoh bahsa arab pada umumnya, tapi saya akan berusaha 

agar murid dapat mengambil contoh di dalam al-Qur‟an. Sehingga 
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dengan demikian, akan ada perbedaan contoh yang dipakai di sekolah 

pada umumnya dan di sekolah disini”.  

 

Ungkapan guru Bahasa Arab di atas, memberikan sebuah 

asumsi bahwa guru di SMP NU Terpadu Brebes, telah berusaha sebaik 

mungkin dalam melaksanakan kebijakan sekolah. Hal tersebut juga 

memberikan pandangan, bahwa kebijakan pemerintah dan sekolah 

dapat dikatakan telah di upayakan untuk di implementasikan secara 

bersamaan. Upaya tersebut tentunya wajib mendapat dukungan dari 

berbagai pihak, terutama dari kepala sekolah agar lebih bisa 

mengembangkan para guru yang ada di SMP NU Terpadu Brebes. 

 Namun, ada yang sedikit berbeda dengan ungkapan yang telah 

dipaparkan di atas, sebagimana dapat di lihat pada petikan wawancara 

berikut ini: 

“Kalau pengingrasian al-Qur‟an itu kadang, tapi tidak secara tertulis 

dalam silabus dan RPP. Hanya ketika saya menerangkan tentang bumi 

misalnya, saya akan mengakaitkan dengan al-Qur‟an yang 

menerangkan tentang al-ardh, lagi pula yang dimaksud dengan 

kebijakan yang ke-3 dari sekolah itu bukan hanya berpatokan pada al-

Qur‟an mbak, tapi dengan nilai-nilai keislaman. Misalkan dengan 

membaca do‟a sebelum belajar, atau guru yang harus membaca 3x 

surat al-Fatihah, dan 21x sholawat, yang fatihahnya dikhususkan 

kepada semua guru dan siswa, itu kan nilai-nilai keislaman mbak. dan 

itu sudah menjadi budaya guru disini, karena kami selalu saling 

mengingatkan.”  

 

Dengan munculnya pernyataan yang kedua, yang telah 

disampaikan oleh ibu Evi Lisnayanti, S.Pd selaku wakil kepala 

sekaligus guru pengampu mapel IPA yang peneliti wawancarai 27 

Januari 2020 (lampiran wawancara 2.1), disimpulkan bahwa 

pengintegrasian nilai-nilai keislaman (al- Qur’an) tidak tertuang dalam 
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bentuk silabus, dan hal tersebut sangat sesuai dengan hasil 

dokumentasi yang didapatkan, dimana peneliti mendapatkan contoh 

silabus yang tidak terdapat peingtegrasian al-Qur’an di dalamnya. 

Karena menurut informan, pengintegrasian nilai-nilai keislaman (Al-

Qur’an) yang di maksudkan dalam kebijakan sekolah bukan hanya 

berbentuk ayat al-Qur’an, karena hal tersebut di maksudkan nilai-nilai 

keislaman yang juga berbentuk sebuah prilaku, misalnya yang telah 

diterapkan dengan membaca al-fatihah dan sholawat sebelum sebelum 

guru memulai pembelajaran, yang fatihahnya dikhusukan untuk semua 

warga sekolah dan semua siswa di SMP NU Terpadu Brebes, hal 

tersebut juga dapat dikatakan sebagai pengintegrasian nilai-nilai 

keislaman. 

Sehingga, jika demikian dapat disimpulkan bahwa 

pengintegrasian nilai-nilai keislaman (al-Qur’an) di SMP NU Terpadu 

Brebes, tidak selalu tertuang dalam bentuk silabus. Karena menurut 

informan, nilai-nilai keislaman yang dimaksud bukan hanya berbentuk 

ayat-ayat al-Qur’an, tapi juga dalam bentuk prilaku pribadi guru yang 

tunjukkan kepada siswa. 

Selanjutanya yatitu tentang Pelaksanaan pembelajaran, 

merupakan hal yang paling urgen di dalam pendidikan adalah proses 

dimana interaksi guru dan siswa dapat berjalan dengan lancar. 

pelaksanaan pembelajaran ini tentunya menuntut guru untuk selalu 

aktif, kreatif, dan dapat memberikan banyak pengetahuan terhadap 
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siswa. Pelaksanaan pembelajaran menuntut guru untuk selalu 

memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada para siswanya, 

sehingga hal tersebut dapat memacu siswa untuk lebih semangat dalam 

belajar. Sebagimana yang terlihat dalam catatan reflektif peneliti: 

“Sebagian guru sudah terlihat banyak mengalami perkembangan 

dalam melaksanakan proses KBM, terbukti dengan praktek langsung 

yang dalam pelajaran IPA, dimana guru melibatkan siswa secara 

langsung dalam proses pembelajaran dengan alam.”  

 

Jika menilai bagimana guru melaksanakan pembelajaran 

dengan baik, yang telah melibatkan siswa, dan pelibatan langsung 

dengan alam sekitar yang dilakukan oleh guru mapel IPA yang peneliti 

wawancarai 20 Januari 2020 (lampiran wawancara 4-5), 

menunjukkan adanya perkembangan terhadap proses pelaksanaan 

pembelajaran yang telah terjadi di SMP NU Terpadu Brebes.  

Beranjak pada perencanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis, yang telah ditetapkan pemerintah, yang mana maksud dari 

perencanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis ini adalah 

persiapan guru dalam melaksanakan proses KBM. Bagaimana guru 

memiliki persiapan yang matang agar proses KBM dapat berjalan 

dengan lancar, menarik dan tidak monoton sehingga dapat 

membangkitkan antusiasme belajar siswa. Dan hal tersebut dapat di 

lihat melalui catatan reflektif peneliti berikut ini: 

“Keberagaman metode guru sangat berpengaruh terhadap antusiame 

belajar murid, terlihat dari hasil observasi hari ini, dimana guru yang 

mengikutsertakan siswa aktif dalam proses Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) lebih efektif dari pada metode ceramah, dan waktu 

pun juga sangat berpengaruh”. 
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Dari hasil observasi yang telah di ungkapkan di atas, maka hal 

tersebut kembali dipertegas oleh Bapak Bisri Mustofa, S.Pd selaku 

guru pengampu mata pelakaran PPKN yang peneliti wawancarai 20 

Januari 2020 (lampiran wawancara 4-6) : 

“Kalau saya tidak membuat perencanaan dulu, bagaimana saya mau 

mengejar dengan baik mas? ya pasti saya selalu membuatnya.”  

 

Berdasarkan fakta yang telah terjadi di tempat penelitian, maka 

dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran yang berjalan di SMP NU 

Terpadu Brebes tidak monoton, dan para guru selalu berupaya untuk 

melibatkan siswa dalam proses KBM. Walaupun pada kenyataanya 

masih terdapat guru yang menggunakan metode ceramah, namun 

dalam prosesnya para guru tersebut juga sering menggunakan metode 

diskusi, agar siswa dapat terlibat aktif dalam proses KBM. Hal ini juga 

dapat di lihat dengan jelas pada catatan lapangan yang telah terlampir. 

SMP NU Terpadu Brebes merupakan sebuah lembaga yang 

baru menunjukkan geliat perkembangannya. walaupun demikian, 

upaya akan terus dilakukan oleh kepala sekolah dan stakeholders yang 

ada di dalamnya. Berbicara tentang pendidikan pada masa sekarang 

tentunya tidak akan bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi, 

karena pendidikan juga diharapkan dapat memanfaatkan teknologi 

dalam pembelajaran. Berhubungan dengan Teknologi tentunya 

berhubungan erat dengan sarana dan prasaran yang dimiliki oleh 

sekolah. Sebagaimana hasil observasi rata-rata guru sudah 

memanfaatkan teknologi sebagai pendukung dalam proses 
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pembelajaran meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana 

teknologi yang dimiliki oleh sekolah. 

 Hal tersebut juga di dukung dengan yang diungkapkan oleh 

kepala sekolah: 

“Tidak harus guru selalu menggunakan teknologi, meskipun kami 

selalu mendorong guru untuk melek teknologi, karena bisa jadi ketika 

di kelas guru bercerita (metode caramah), dan bisa membawa 

suasana, anak- anak itu akan lebih tanggap, dari pada menggunakan 

power point, ya sama bermanfaatnya mas.”  

 

Berdasarkan ungkapan di atas, maka memberikan gambaran 

bahwa teknologi yang diharapakan dapat membantu proses KBM, 

namun tidak selamanya dapat membantu secara efektif dan maksimal. 

Penuturan kepala sekolah di atas, menunjukkan bahwa teknologi bisa 

digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu serta mata pelajaran 

tertentu saja. Adanya teknologi tentunya harus di dukung dengan 

adanya SDM yang mempuni, namun jika guru menganggap metode 

lain tanpa bantuan teknologi bisa lebih maksimal dalam proses 

pembelajaran, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh guru tersebut. 

Dalam melaksanakan proses pendidikan, evaluasi hasil belajar 

sangatlah di butuhkan. Hal tersebut menjadi kewajiban semua guru 

yang ada di sekolah untuk melaksanakan evalusai pembelajaran, guna 

mengetahui hasil pencapaian selama proses pembelajaran yang telah 

berlangsung. Sebagimana yang telah diperoleh dalam hasil observasi 

dalam catatan wawancara dengan Ibu Uly Zulfatunni`mah, S.Pd.I 
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(guru mapel PAI) pada hari Senin, 27 Januari 2020 (lampiran 

wawancara 2-2): 

“(murid di kelas) terlihat sedang mengadakan ujian evaluasi periodik, 

yang memang di wajibkan oleh kepala sekolah, evaluasi periodik ini 

bisa berskala mingguan ataupun bulanan.”  

 

Dari hasil observasi tersebut, terdapat satu kelas yang sedang 

melaksanakan ujian evaluasi, karena memang menjadi sebuah 

kewajiban bagi para guru, mengingat dengan adanya evaluasi tersebut, 

guru dapat mengetahui hasil pencapaian proses KBM yang telah 

berjalan selama ini. Dan dari evaluasi itu pula akan menjadi bahan 

perbaikan bagi guru dalam melakukan perencanaan kedepan, dan 

menentukan metode pembelajaran yang tepat dan efektif untuk siswa.  

“Saya akan mengkaji ulang, biasanya saya akan bertanya kepada 

siswa-siswa yang saya ajar, mereka bisa lebih paham penjelasannya 

saya ketika saya memakai metode apa? Nanti dari sana saya akan 

evaluasi mbak. Kalau misalnya masih ada yang remidial ketika ujian, 

berarti saya yang harus lebih peka terhadap keadaan murid saya 

kedepannya.”  

 

Dari fakta dan data yang ada, ada banyak cara yang dilakukan 

oleh para guru di SMP NU Terpadu Brebes dalam melaksanakan 

evaluasi hasil belajar, ada kalanya guru yang menilai dalam keaktifan 

siswa ketika di dalam kelas, seperti yang dilakukan oleh Ibu 

Sholikhatun Khasanah, S.Pd.I., Guru mapel Al-Qur’an Hadits (rumpun 

mapel PAI)  (lebih jelas lihat pada lampiran wawancara 4 (3)). Ada 

juga yang menilai dalam tingkah laku keseharian siswa, dengan 

demikian evaluasi hasil belajar telah dilakukan dengan baik oleh guru 

di SMP NU Terpadu Brebes. 
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Adanya evaluasi yang harus dilakukan oleh para guru, pasti 

mempunyai tujuan penting, yakni agar dapat mengembangkan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan semua potensi dirinya. Proses 

pembelajaran yang telah di lakukan oleh guru tentunya akan membwa 

dampak bagi peserta didik, maka adanya pengembangan kurikulum 

yang kemudian di lanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang 

efektif, hingga pada proses evaluasi, tidak lain agar guru mampu 

membawa peserta didiknya untuk lebih bisa mengembangkan potensi-

potensi yang dimiliki. 

b) Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian, merupakan sebuah kompetensi yang 

lebih menekankan kepada pribadi guru, seperti kemampuan atau 

pengalaman guru terhadap agama, saling menghormati dan 

menghargai antar umat beragama, prilaku sesuai dengan norma-norma 

di masyarakat, pengembangan sifat- sifat terpuji, dan demikratis 

terhadap perubahan. Berawal dari kemampuan dan pengalaman dalam 

agama, dapat dikatakan bahwa kemampuan dan pengalaman bergama 

para PTK yang ada di SMP NU Terpadu Brebes sudah baik. Indikator 

dalam kompetensi kepribadian ini, dapat dikaitkan dengan salah satu 

kebijakan yang di tetapkan oleh sekolah, yaitu lancar dalam membaca 

al-Qur’an dan mempu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman             

(Al- Qur’an). Berangkat dari indikator dan kebijkan tersebut, maka 

dapat dikatakan guru-guru di SMP NU Terpadu Brebes sudah 
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memiliki kemampuan agaman yang baik, dapat dilihat juga pada 

budaya yang tercipta di sekolah ini. Hal ini dapat di lihat pada catatan 

lapangan berikut: 

“Saya sampai di sekolah di sambut dengan suara riuh siswa yang 

sudah membaca surat al-Waqi‟ah di setiap kelas, beberapa menit 

kemudian di lanjutkan dengan pembacaan do‟a sebelum belajar.”  

 

Adapun budaya yang tercipta di sekolah ini tentu 

menggambarkan para stakeholders yang ada di dalamnya. Karena 

terciptanya budaya tentu  karena adanya dukungan kuat dari para guru 

maupun staf yang bernaung di sekolah ini. Hal ini sesuai dengan tujuan  

jangka menengah dari SMP NU Terpadu Brebes  yakni berkembang 

dan berdayanya potensi setiap tenaga pendidik dan kependidikan. 

Kemudian beranjak pada indikator kompetensi kepribadian 

selanjutnya, yaitu menghormati dan menghargai antar umat 

beragama, bergaul secara efektif, dan bergaul secara santun dengan 

masyarakat sekitar. Berangkat dari peran serta masyarakat dan 

dukungan terhadap perkembangan sekolah, hubungan antara warga 

sekolah dan masyarakat di sekitar sudah sangat baik. Apalagi adanya 

pelibatan masyarakat seperti dalam penyusunan RKM (dokumentsi 

terlampir) yang melibatkan masyrakat tentu adany rasa saling 

menghargai, saling menghormati, dan adanya jalinan silaturrahmi yang 

baik di antara kedua belah pihak. 
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c) Kompetensi sosial 

Adanya kompetensi sosial yang di tetapkan oleh pemerintah 

merupakan kompetensi yang mengharapkan seorang guru maupun staf 

memiliki komunikasi yang baik, dapat memanfaatkan teknologi secara 

fungsional, bergaul secara efektif, dan bergaul secara santun dengan 

masyarakat. Indikator kompetensi tersebut tentunya tidak akan mudah 

untuk dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat beragamnya 

karakter yang dimiliki oleh para guru maupun staf yang ada di lembaga 

pendidikan. 

Indikator pertama dalam kompetensi ini adalah komunikasi 

yang baik, sebagai guru memang wajib memiliki cara berkomunikasi 

yang baik, karena guru adalah jembatan pertama terhadap siswa di 

dalam proses pembelajaran. Hal tersebut yang menuntut guru dapat 

memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana, tepat, dan 

dapat juga komikatif sehingga siswa dapat menangkap penjelasan guru 

dengan mudah. Komunikasi dalam proses KBM merupakan hal yang 

sangat penting, dan merupakan wujud implementasi dari tujuan jangka 

menengah SMP NU Terpadu yakni terwujudnya kebiasaan  

berkomunikasi  yang  santun,  berbudi  pekerti  luhur, berestetika dan 

kinestetika yang tinggi. 

Para guru juga dapat bergaul secara efektif, baik dengan 

sesama guru, siswa, dan masyarakat sekitar, sesuai dengan tujuan  

jangka menengah dari SMP NU Terpadu Brebes  yakni terbangunnya 
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jejaring atau kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Hal 

ini mengingat hasil wawancara yang didapatkan peneliti pada 3 

Februari 2020 (lampiran wawancara 6), sebagaimana yang telah di 

ungkapkan oleh masyarakat sekitar sekolah: 

“Hubungan warga sekolah dengan masyarakat sudah baik dan 

harmonis, dan masyarakat juga menilai, bahwa sekolah juga 

mengalami banyak perkembangan”  

 

Pernyataan dari masyarakat di atas, menjadi bukti bahwa 

indikator keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar 

telah di lakukan dengan baik oleh para stakaholders yang ada di SMP 

NU Terpadu Brebes. hubungan harmonis tersebut perlu dilestarikan 

dan dijaga, mengingat peran masyarakat sangat penting terhadap 

perkembangan pendidikan, karena tanpa dukungan dari masyarakat, 

pendidikan tidak akan berjalan dengan efektif. masyarakat juga penting 

peranannya dalam menilai berkembang tidaknya sebuah pendidikan, 

dan dalam pernyataan di atas, telah terbukti bahwa SMP NU Terpadu 

Brebes mempunyai nilai positif di kalangan masyarakat sekitarnya. 

d) Kompetensi Profesional 

Seorang pendidik tentunya harus profesional, sebagaimana 

yang telah ditetapkan pemerintah kompetensi profesional guru 

indikatornya meliputi: mampu menguasai landasan pendidikan, 

pemahaman terhadap psikologi pendidikan, mampu mengaplikasikan 

metode dan strategi pembelajaran, mampu merancang media dan 

sumber belajar, melaksanakan evaluasi pembelajaran, menyusun 
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program pembelajaran, melaksanakan unsur-unsur yang menunjang 

(diklat/pelatihan), dan melaksanakan penelitian dan berfikir ilmiah. 

Dari semua indikator kompetensi profesional yang telah 

ditetapkan pemerintah tersebut, ada beberapa hal parlu diperhatikan 

terlebih dahulu oleh para akademisi, bahwa tidak semua lembaga 

pendidikan di Indonesia dapat memenuhi indikator tersebut, walaupun 

sudah melakukan berbagai upaya, karena adanya beberapa faktor 

seperti letak geografi lembaga pendidikan, keterbatasan SDM, 

minimnya dana yang dimiliki, dan sulitnya mengubah paradigma yang 

telah melekat pada guru, serta kurangnya dukungan dan partisipasi 

masyarakat dalam membangun pendidikan yang bermutu. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada kompetensi 

pedagogik tentang pemahaman wawasan atau landasana pendidikan, 

bahwa yang dimaksud dalam indikator kompetensi profesional yakni 

guru mampu menguasai landasaan pendidikan, antara keduanya sangat 

berkaitan sekali. Sudah menjadi kewajiban seorang guru untuk mampu 

menguasai landasan pendidikan, dimana ia harus sadar akan 

pentingnya peranan seorang pendidik terhadap perkembangan lembaga 

pendidikan. Dengan demikian, seorang seorang guru wajib untuk terus 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 

Ada banyak hal yang harus di lakukan agar seorang guru dapat 

dikatakan mengerti akan landasan pendidikan, salah satunya dengan 

pengembangan diri, sebagiamana yang telah di dilakukan oleh para 
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guru di SMP NU Terpadu Brebes, hal ini dapat di simak dari petikan 

wawancara yang tertuang dalam catatan reflektif berikut ini: 

“untuk pengembangan guru disini dalam bentuk pelatihan, diklat, 

seminar, pengayaan dari supervisor dan kepala sekolah, MGMP, dan 

diskusi sesama guru.”  

 

Dari upaya di atas, menunjukkan bahwa pemahaman guru 

tentang besarnya peranan guru dalam membangun konsep pendidikan 

yang baik dalam proses pencerdasan generasi bangsa. Upaya tersebut 

tentunya bukan semata-semata karena tuntuntan perkembangan 

keilmuan yang sedang terjadi pada saat ini, namun upaya 

pengembangan diri tersebut, menunjukkan kesadaran para guru yang 

ada SMP NU Terpadu Brebes akan strategisnya posisi seorang 

pendidik di dalam proses pendidikan. 

Begitu pula dengan pemahaman terhadap peserta didik, yang 

pada kompetensi ini sangat berhubungan dengan paham terhadap 

psikologi pendidikan, sudah di jelaskan pada indikator kompetensi 

pedagogik, dimana guru memiliki pemahaman yang baik terhadap 

kondisi peserta didik, terbukti dengan penyesuaian guru di dalam 

menyusun perencanaan pembelajaran yang menyesuaikan dengan 

kondisi siswa di kelas.  

Beralih pada indikator ketiga, yaitu mampu mengaplikasikan 

metode dan strategi pembelajaran. Sebagaimana hasil observasi yang 

dapat dilihat pada catatan lapangan berikut ini: 

“Seorang guru (di kelas) sedang menjelaskan tentang sistem 

pencernaan hewan. Terlihat guru tersebut sangat antusias sekali, 
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selang beberapa waktu kemudian salah satu siswa bertanya. 

Kemudian terjadi tanya jawab berantai dari siswa satu ke siswa yang 

lainnya, ada beberapa siswa juga yang menjawab pertanyaan dari 

temannya sendiri.” 

 

Hasil obsevasi di atas, merupakan sedikit gambaran dari hasil 

observasi beberapa minggu yang dilakukan oleh peneliti. Dari 

gambaran tersebut, peneliti dapat menyimpulkan mayoritas metode 

yang di terapkan oleh pada guru di SMP NU Terpadu Brebes, adalah 

metode caramah yang kemudian diskusi antar siswa tercipta, dan pada 

posisi ini guru dapat dikatakan telah menggunakan metode 

pembelajaran dua arah, yakni antara guru dan siswa sama-sama aktif, 

dan guru berhasil menyampaikan materi ajar dengan baik. Namun ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam metode ceramah yang 

sering di gunakan oleh guru, yakni proses penyamapaian guru harus 

benar-benar menarik perhatian siswa, sehingga respon dari siswa 

menjadi positif.  

Indikator yang keempat yaitu, mampu merancang media dan 

sumber belajar. Penggunaan media bukanlah hal mudah, karena media 

sumber belajar yang biasanya di hubungkan dengan teknologi 

membutuhkan dukungan dari banyak hal, yang pertama harus memiliki 

sumber daya manusia yang baik, dalam artian guru dan stakeholders 

yang ada di lembaga tersebut sudah memiliki bekal dalam 

menggunakan media. Kedua, adalah sarana dan prasana yang di miliki 

oleh lembaga pendidikan harus baik, sehingga proses penggunaan 

media dapat berjalan dengan lancar. ketiga, kondisi siswa juga perlu 
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diperhatikan, karena siswa sebagai penerima informasi dari guru yang 

menggunakan media harus dapat mengangkap isi informasi yang 

terdapat pada media dengan baik, sehingga media dapat digunakan 

dengan baik dan tepat pada sasaran. Dan yang keempat adalah 

lingkungan sekolah yang juga harus mendukung. 

Sebagaiman yang terjadi di SMP NU Terpadu Brebes, sebagian 

guru belum dapat menggunakan media dengan baik sebagai 

pendukung dalam proses KBM, hal ini terkendala dengan minimnya 

fasilitas media pembelajaran yang dimiliki sekolah. Namun, walaupun 

begitu ternyata banyak hal yang telah di upayakan para guru dalam 

menggunakan media, karena sebagaimana yang telah di ungkapkan 

oleh beberapa guru, bahwa media bukan berarti hal yang selalu 

berhubungan dengan teknologi, karena media merupakan alat bantu 

guru dalam proses KBM yang bisa berupa alat yang sesuai dengan 

kebutuhan, bisa saja hanya berupa interaksi murid secara langsung 

dengan alam.  

Hal ini sebagaimana yang terlihat pada hasil observasi peneliti 

sebagai berikut: 

“Saya melihat ada banyak murid yang berada di luar kelas, mereka 

berkelompok-kelompok dan masing-masing murid memegang buku, 

setelah di tanyakan ke guru yang juga sedang berbaur dengan salah 

satu kelompok muridnya tersebut, mereka sedang mencatat bahasa 

ilmiah pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar 

lingkungan sekolah, dan setiap kelompok tidak boleh sama, ada yang 

khusus untuk mencatat nama ilmiahnya pepohonan, tumbuh-

tumbuhan, dan bunga-bunga di sekitarnya. Setelah sekitar 20 menit, 

mereka pun kembali ke kelas masing- masing, dan sudah duduk rapi 

berkelompok, mereka mulai membahas hasil temuannya, setelah 
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menyebutkan beberapa nama- nama ilmiah, ternyata guru tersebut 

memberikan tugas kembali, yaitu mencari cara tumbuh-tumbuhan 

tersebut dapat berkembang biak”  

 

Dari hasil observasi ini, peneliti juga mendapatkan penjelasan 

dari guru yang bersangkutan cara menulis bahasa ilmiah dalam mata 

pelajaran IPA biologi. Dengan adanya keterangan di atas, dan 

bagaimana guru memanfaatkan alam sekitar sebagai media belajar bagi 

siswa, maka keterbatan sarana prasana bukan menjadi kendala utama, 

namun kreatifitas seorang pendidik lebih di butuhkan agar keterbatan 

yang di miliki oleh sekolah dapat teratasi dengan kreatifitas guru. 

Indikator selanjutanya yaitu, pelaksanaan eveluasi 

pembelajaran, dan penyusunan program pembelajaran, kedua hal ini 

sudah di jelaskan sebelumnya pada kompetensi pedagogik, yang mana 

evaluasi pembelajaran sudah di laksanakan dengan baik oleh guru di 

SMP NU Terpadu Brebes, dan penyusunan program pembelajaran 

sudah dapat dilihat pada penyusunan silabus dan RPP sebagai rencana 

program pebelajaran yang di buat oleh para guru di SMP NU Terpadu 

Brebes. evaluasi yang di lakukan tentu bukan hanya berlaku untuk 

proses KBM saja, akan tetapi juga untuk guru, sebagaimana ungkapan 

kepala sekolah: 

“kami dari pihak sekolah selalu mengadakan evaluasi terus menerus 

untuk guru dalam setiap bulannya”  

 

Beranjak pada indikator selanjutnya, yaitu melaksanakan 

unsur-unsur yang menunjang (diklat/pelatihan), sebagaimana yang 

telah di ungkapkan di atas, bahwa pelatihan/diklat masih sangat jarang 
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di lakukan oleh pemerintah, namun dari pernyataan bapak kepala TU, 

sekolah beberapa kali telah mengadakan diklat secara intern yang 

menghadirkan beberapa pakar pendidikan, sebagaimana yang telah di 

ungkapkan pada wawancara berikut: 

“untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, kami 

memanfaatkan beberapa waktu libur untuk mengadakan diklat sendiri 

di sini dengan mendatangkan pakar-pakar dari beberapa Dosen dari 

kampus, supervisor, dan beberapa ahli pendidikan lainnya. Diklat itu 

kami lakukan selama 2 sesi mas, satu sesi pengayaan guru tentang 

media pembelajaran, ya.. pokoknya yang berhubungan dengan 

komputer, dan satu sesi setelahnya tentang pengembangan 

keguruannya”  

 

Dari pernyataan di atas, adanya upaya maksimal pihak sekolah 

dalam mengembangkan guru dan staf yang ada dengan segala 

keterbatasannya, mengingat sumber dana yang di peroleh sekolah 

sangat terbatas sekali. 

Beralih pada pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh sekolah 

secara internal, hal tersebut masih di rasa sangat kurang, karena 

pelaksanaan diklat tersebut hanya dilaksanakan dalam jangka waktu 

yang sangat lama atau menunggu waktu liburan sekolah. Namun 

demikian, adanya diklat yang laksanakan oleh sekolah, juga di sambut 

baik oleh pernyataan beberapa guru: 

“Untuk pengembangan guru disini dalam bentuk pelatihan, diklat, 

seminar, pengayaan dari supervisor dan kepala sekolah, MGMP, dan 

diskusi sesama guru. kalau diklat, seminar, dan pelatihan-pelatihan itu 

untuk daerah Brebes memang jarang, tapi kalau MGMP itu rutin,  

disini juga pernah mengadakan pelatihan sendiri untuk guru selama 

musim liburan, dan yang paling berpengaruh ini adalah diskusi 

sesama guru ketika ada waktu-waktu luang, karena biasanya dari 

diskusi itu banyak permasalahan-permasalahan yang terpecahkan”  
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Pernyataan panjang yang diungkapkan di atas, dapat 

memberikan gambaran bahwa, pelatihan/diklat memang sangat jarang 

terjadi di daerah Brebes, guru di SMP NU Terpadu Brebes, hanya 

mengandalkan kegiatan MGMP, dan pengayaan dari kepala sekolah 

serta supervisor yang rutin di laksnakan dalam setiap bulannya. 

Adanya banyak kendala yang di hadapi dalam pengembangan pendidik 

maupun tenaga pendidikan yang terjadi di SMP NU Terpadu Brebes, 

tentunya banyak pula guru yang masih belum memiliki pemahaman 

yang luas tentang perkembangan keilmuan pada masa sekarang. 

Namun bukan berarti tanpa adannya usaha, karena sebagian 

guru di SMP NU Terpadu Brebes sudah dapat dikatakan memiliki 

beragam kreatifitas dalam menggunakan metode yang variatif dalam 

proses pelaksanaan KBM. Sebagimana yang telah di ungkapkan oleh 

salah satu alumni dalam wawancara berikut: 

“ya pernah Pak, kalau diskusi terus, atau ceramah terus, itu kan 

membosankan. Tapi biasanya guru itu kalau menjelaskan kebanyakan 

enak mas. jadi ya meskipun bosan masih masuk ke akal.”  

Pernyataan alumni di atas, memang sangat beralasan dan benar 

adanya bila dikaitkan dengan hasil observasi yang telah di uraikan 

pada pembahasan sebelumnya. 

Dalam kompetensi profesional, yang menjadi indikator terkahir 

adalah melaksanakan penelitian dan berfikir ilmiah. Tentu indikator 

ini tidak mudah di penuhi oleh lembaga pendidikan, terlebih lagi jika 

lembaga tersebut baru menunjukkan geliat perkembangannya seperti di 

SMP NU Terpadu Brebes. penelitian ilmiah yang menjadi indikator 
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profesional masih belum dilaksanakan sama sekali oleh pendidik 

maupun tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes. jika 

penelitian ilmiah ini berpatokan pada pembuatan jurnal atau karya 

ilmiah lainnya, maka guru di SMP NU Terpadu Brebes belum 

melaksanakan, sehingga basih belum dikatakan memenuhi standar 

kompetensi profesional. Namun, dalam berfikir ilmiah, tentu ada 

sebagian guru yang telah memiliki cara berfikir ilmiah dan juga dapat 

berfikir terbuka sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik dalam 

memahami perkembangan keilmuan pada masa sekarang ini. 

Adanya standar yang telah di tetapkan oleh pemerintah tentang 

pendidik dan tenaga kependidikan tentu karena tingginya harapan yang 

di tanamkan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan. dan adanya 

guru tentu tidak bisa di lepaskan dari keberadaan tenaga kependidikan, 

karena keduanya akan saling berketergantungan. Setelah sebelumnya 

membahas tentang standar pendidik, maka peneliti melanjutkan kepada 

standar yang harus dimiliki tanaga kependidikannnya. 

Adapun standar yang harus di miliki oleh tenaga kependidikan, 

tentu yang pertama adalah kualifikasi akademik, di mana menurut 

Peraturan Pemerintah tentang Standar Tenaga Administrasi, Nomor 24 

Tahun 2008, yaitu: 

Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi 

sebagai berikut: 

1) Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program 
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studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga 

administrasi sekolah/ sekolah minimal 4 (empat) tahun. 

2) Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/sekolah dari 

lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Jika melihat peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah, tenaga 

adaministrasi yang di miliki oleh SMP NU Terpadu Brebes masih 

belum memenuhi standar, karena meskipun kepala administrasi 

berstatus lulus S-1 kualifikasinya adalah pendidikan, namun belum 

memiliki sertifikat tenaga administrasi dari lembaga yang ditetapkan 

oleh pemerintah, akan tetapi memiliki kinerja yang baik. Melihat dari 

kinerja yang di miliki oleh kepala administrasi, terlihat bahwa ia 

memiliki etos kerja yang baik, santun dan memiliki tanggung jawab 

yang baik terhadapa pekerjannya. ketika di tanya mengenai 

administrasi di SMP NU Terpadu Brebes, ia mengungkapkan: 

“ya kalau admistrasi disini sudah tidak manual lagi mas, laporan-

laporan sudah harus diketik, baik laporan sekolah ke dinas, atau pun 

ke yayasan. Atau lebih ke bawah lagi, laporan guru ke sekolah, absen, 

dan tidak jarang guru meminta murid- murid menulis tugasnya harus 

di ketik.”  

 

Jika demikian adanya, maka yang peneliti juga perlu 

mengetahui tugas-tugas pokok tenaga administrasi, karena mengingat 

keberadaan tenaga administrasi sangat penting sekali terhadap sekolah. 

apalagi jika di kaitkan dengan peraturan No 24 Thn 2008, yang 

mengharuskan tenaga adminstrasi memiliki dedikasi yang baik 

terhadap tugasnya. Tenaga admnistrasi harus memiliki akhlak yang 
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mulia, fleksibel, dan di tuntut untu memiliki ketelitian, bertanggung 

jawab, dan dapat berinovasi. 

Berhubungan dengan tugas administrasi tentu sangat 

berhubungan dengan segala atribut sekolah. oleh karena itu, 

komplitnya tugas seorang tenaga administrasi juga menuntut adanya 

sarana dan prasana yang memadai, sehingga dapat mudah dalam 

melaksanakan tugasnya. Administrasi bukan saja berhubungan dengan 

berkas-berkas, akan tetapi juga berhubungan dengan upaya sekolah 

dalam mengenalkan sekolah terhadap khalayak ramai. Orang yang 

memiliki etos kerja yang baik, ulet, dan bertanggung jawab tentu harus 

di miliki oleh setiap lembaga, karena tidak hanya seorang pendidik 

yang di tuntut untuk menjadi orang yang profesioanal, akan tetapi juga 

seorang tenaga administrasi. Sebagaimana yang telah di ungkapkan 

oleh Kepala TU SMP NU Terpadu Brebes: 

“Mengenai tugas TU itu komplit sekali mas, kami berurusan dengan 

segala macam pekerjaan, mulai dari menyiapkan absen guru, absen 

siswa, surat menyurat, pemberkasan, menyiapkan form evaluasi, 

jadwal, form silabus untuk guru, rapor siswa, dan lain sebagainya.” 

  

Ungkapan tersebut menjadi bukti betapa komplitnya tugas 

seorang tenaga administrasi. Informan tersebut menyebutkan tugas-

tugasnya sebagai TU, dalam wawancara tersebut ia juga menyatakan 

bahwa ia tidak memiliki kompetensi administrasi, karena kompetensi 

yang ia miliki adalah kompetensi pendidikan yaitu PGSD. Namun, 

tugas dan tanggung jawab yang di berikan oleh kepala sekolah 

membuatnya banyak mengetahui tentang administrasi, karena selama 
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kurang lebih 8 tahun ia sudah menjabat sebagai kepala TU. Dalam 

kurun waktu yang cukup lama menjadi kepala TU, membuat ia juga 

banyak memperoleh pengalaman, sehingga ia menjadi lebih paham 

akan tugas yang harus ia lakukan. 

Dalam bekerja tentu Kepala TU tidak sendirian, ada juga 

anggota yang membantu meringankan beban tugas dan tanggung 

jawabnya. Sebagaimana yang peneliti temukan dalam observasi yang 

di tuangkan dalam catatan peneliti berikut ini: 

“saya berbincang-bincang santai dengan salah satu staf TU, ia sedikit 

menceritakan tentang komplitnya tugas seorang TU, pekerjaannya 

menuntut ia harus lebih teliti dan lebih cekatan dalam mengurus 

segala tugasnya”  

  

Selain betapa komplitnya tugas yang ia emban, informan juga 

menyebutkan kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya.  

Adanya kendala bukan berarti tanpa adanya solusi, karena 

Kepala TU juga menyatakan bahwa beberapa pelaksana tugas tenaga 

kependidikan yang ada di SMP NU Terpadu bukan murni sebagai 

tenaga kependidikan saja, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab 

mengajar, sehingga tanggung jawab yang ia emban juga semakin 

komplit. Beberapa pelaksana tugas tersebut seperti koordinator 

laboratorium dan kepala perpustakaan, dua petugas tersebut 

merangkap juga sebagai guru/pendidik. Sebagaimana yang tertuang 

dalam petikan wawancara berikut: 
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“Karena beberapa pelaksana tugas tenaga kependidikan di sekolah ini 

berperan ganda, ya sebagai guru, sebagai pemantau yang biasanya 

disebut guru piket, ya sebagai tenaga laboran dan perpustakaan, 

karena untuk TU tenaganya masih kurang, kami hanya mempunyai 2 

orang yang murni tenaga kependidikan, sehingga yang berhubungan 

langsung dengan segala urusan administratif itu masih ada 

kekurangan 3orang.”  

 

Adanya upaya tentu ada beberapa faktor penghambat, begitu 

pula yang terjadi di tempat penelitian, segala strategi dan upaya dalam 

mengimplementasikan standar pemerintah maupun standar sekolah 

telah di lakukan, meskipun masih ada beberapa faktor yang 

menghambat proses tersebut. Berbicara tentang tantangan yang di 

hadapi guru dalam mencapai standar pemerintah, maka kita juga tidak 

akan melupakan pembahasan tentang standar sekolah.  

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di  SMP NU 

Terpadu Brebes telah dilakukan dan berjalan dengan baik.  
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2. Strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes 

Strategi merupakan rencana besar yang bersifat meningkat, efisien, 

dan produktif guna mengefektifkan tercapainya tujuan. Strategi merupakan 

jangka panjang yang dikembangkan secara detail dalam bentuk taktik yang 

bersifat operasional disertai target dan langkah-langkah secara terukur. 

Strategi pada hakikatnya adalah tindakan tentang apa yang dilakukan, dan 

apa yang harusnya dicapai. Tujuan dari penerapan strategi dalam suatu 

organisasi adalah sebagai sarana untuk mencapai hasil akhir dengan 

merumuskan kebijakan dan teknik tertentu untuk mencapai sasaran 

tersebut dan mampu memastikan impelementasinya secara tepat. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, kepala 

sekolah berupaya memaksimalkan mutu sekolah melalui tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, apabila guru dan tenaga 

kependidikan sudah memenuhi standar maka proses kegiatan belajar 

mengajar yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai 

harapan. 

Sebagai pemimpin formal kepala sekolah bertanggung jawab atas 

tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya peningkatan frofesionalisme 

guru guna peningkatan prestasi peserta didik. Oleh karena itu kepala 

sekolah bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya baik yang 

berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan, maupun penciptaan 

iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses pendidikan secara 
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efektif dan efisien. Karena kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan, 

maka ia bertugas untuk membina lembaganya agar berhasil untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan dan harus mampu 

mengarahkan serta mengkoordinir segala kegiatan.  

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan melakukan observasi dan 

wawancara kepada kepala sekolah, maka dapat dijabarkan bahwa secara 

umum tugas atau peran kepala SMP NU Terpadu Brebes tersebut adalah: 

a. Membimbing para guru agar dapat memahami lebih jelas masalah atau 

persoalan-persoalan dan kebutuhan siswa serta membantu guru dalam 

mengatasi suatu permasalahan.  

b. Membantu guru dalam mengatasi kesukaran mengajar. 

c. Membantu guru dalam memperkaya pengalaman belajar, sehingga 

suasana pengajaran bisa menggembirakan anak didik. 

d. Memberikan pimpinan yang epektif dan demokratis. 

e. Membantu guru memperoleh kecakapan mengajar yang lebih baik 

dengan menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan 

materinya. 

Di dalam setiap proses pendidikan pastinya ada upaya dari pihak 

sekolah/sekolah untuk terus lebih mengembangkan dan memajukan 

pendidikan yang ada di lembaganya masing-masing. Begitupula dengan 

SMP NU Terpadu Brebes yang tentunya mempunyai strategi-strategi yang 

baik, terencana dan jugatelah diupayakan agar benar-benar di 

implementasikan dalam proses dan kegiatan KBM di sekolah. Dari hasil 
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observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah di peroleh peneliti di 

tempat penelitian, maka dapat dikatakan bahwa strategi peningkatan dan 

pengembangan sudah tertuang dalam visi, misi, tujuan, dan rencana 

strategis sekolah empat tahunan. Dimana visi dan misi serta tujuan 

tersebut berpedoman kepada cita-cita pendidikan yang akan dibangun di 

SMP NU Terpadu Brebes kedepan. Karena penelitian ini di fokuskan pada 

tenaga pendidik dan kependidikannya, maka peneliti pun menfokuskan 

pada visi dan misi serta renstra empat tahunan untuk tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes. 

Jika dikaitkan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh SMP NU 

Terpadu Brebes, yaitu:  

”Menjadi lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan dan 

menghasilkan generasi muslim Ahlus Sunnah wal Jama‟ah (ASWAJA) 

yang beriman, cerdas, terampil, dan mandiri.” 

 

Visi ini menjiwai warga sekolah untuk selalu mewujudkannya 

setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sekolah. Untuk 

mencapai visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang berupa kegiatan 

jangka panjang dengan arah yang jelas. Berikut ini merupakan misi yang 

dirumuskan berdasarkan visi tersebut. 

Untuk mencapai visi sekolah tersebut, misi dari penyelenggaraan 

pendidikan di SMP NU Terpadu Brebes adalah: 

a. Mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, 

santun, berakhlakul karimah dengan berdasar iman dan taqwa kepada 

Allah SWT. 
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b. Menciptakan lulusan yang berakhlakul karimah dengan amalan Islam 

Ahlus Sunnah wal Jama‟ah.  

c. Meningkatkan prestasi akademis dan non-akademis. 

d. Menumbuhkan semangat berprestasi dan kreatif. 

e. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, indah, tertib, dan 

kekeluargaan. 

Maka, dapat dikatakan bahwa srtategi untuk meningkatkan mutu 

sekolah telah dilakukan. Dari visi dan misi yang telah diuraikan di atas, 

merupakan sebuah upaya yang ingin diwujudkan oleh kepala sekolah serta 

stakeholders yang ada di dalamnya. Di dalam mencapai visi, tentunya misi 

harus terlaksana dengan baik, dimana visi yang di tetapkan oleh sekolah 

menuntut para stakeholders yang ada di dalamnnya harus benar-benar 

bermutu dan juga wajib melakukan pengembangan dan perbaikan secara 

terus menerus. Visi dan misi tersebut merupakan komitmen yang di 

lakukan oleh kepala sekolah yang harus didukung oleh para stakeholders 

yang ada di dalamnya agar cita-cita tersebut benar-benar terlaksana, 

sehingga kondisi di sekolah dapat mencapai dan sesuai dengan visi dan 

misi yang ditetapkan bersama. 

Bertolak pada rencana strategis untuk tenaga pendidik dan 

kependidikannya, maka peneliti memperoleh data berikut: 

1) Penambahan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 2 orang, dari 2 

orang menjadi 4 orang. 

2) Peningkatan guru berkualifikasi S-1 menjadi S-2 

3) Peningkatan kompetensi kepala sekolah 
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4) Peningakatan jumlah guru yang mengikuti pelatihan sebesar 50% dari 

50%, menjadi 100%. 

Renstra yang telah di jadikan pedoman dalam jangka empat 

tahunan ini tentunya terus di upayakan agar terwujud, dengan pertama 

yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah memotivasi beberapa guru 

untuk melanjutkan  pendidikan S-2. upaya tersebut tentunya dilakukan 

untuk meningkatkan mutu pendidik yang ada di SMP NU Terpadu Brebes. 

Mengingat masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai kualitas 

sebuah pendidikan, dan juga tuntutan perkembangan keilmuan, hal 

tersebut memacu motivasi kepala sekolah untuk terus mengupayakan hal 

tersebut terwujud dalam jangka waktu yang telah ditentunkan, yaitu tahun 

2021. Rencana strategis yang ditentukan untuk tenaga pendidik maupun 

kependidikannya, merupakan sebuah pemecahan solusi bagi sekolah, 

untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Sehingga diharapakan 

guru maupun karyawan terus meningkatkan kualitasnya dengan baik. 

Berbicara tentang Renstra yang ditetapkan sekolah, untuk lebih 

memperjelas tujuan pendidikan kita, maka sedikit kita melihat Renstra 

yang telah ditetapkan pemerintah untuk Sekolah Menengah Pertama 

(SMP/MTs), Yaitu: 

1) Terjaminnya kepastian memeperoleh layanan pendidikan dasar 

bermutu dan kesetraan di semua provisnsi, kabupaten, dan kota. Hal 

tersebut terdiri dari point-point penting, yaitu: 

2) Penyediaan kebutuhan guru, 

3) Pengembangan standar dan sistem pengadaan dan penempatan guru, 
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4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi akademik guru, 

5) Pengembangan karier guru, 

6) Peningkatan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan guru, 

7) Monitoring dan evaluasi kerja guru. 

Mengarah kepada kedua Renstra, baik yang telah ditetapkan 

pemerintah, maupun yang telah disepakati oleh sekolah, maka dapat 

dikatakan kepala sekolah dan stakeholders yang ada di dalamnya sudah 

menuangkan cita-cita tersebut dalam visi dan misi, yang saat ini sudah 

diupayakan untuk diwujudkan bersama-sama. Upaya tersebut tentunya ada 

beberapa hal yang mendukung, yang terus dibangun dan di kembangkan 

oleh kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, serta stakeholders 

sebagai pelaksana kebijakan. Sebagaimana hasil yang didapatkan peneliti 

pada 20 Januari 2020 (lampiran wawancara 1) yang telah di ungkapkan 

oleh Kepala Sekolah: 

“dalam pelaksanaan untuk mewujudkan visi dan misi itu bukan hanya 

berdasakan komitmen, tapi juga kami perlu mencari dukungan dari 

stakeholders, siswa dan masyarakat serta pemerintah. Juga evaluasi 

pelaksaan kegiatan di sekolah, dan perbaikan yang akan terus kami 

lakukan. Karena di dalam setiap kegiatan pasti ada kendala, dan nanti 

ketika ada evaluasi, maka hal tersebut yang akan menjadi patokan kami 

untuk perbaikan kedepan.”  

 

Pernyataan tersebut dapat di katakan bahwa, adanya upaya yang 

baik yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dan para stakeholders yang 

ada di SMP NU Terpadu Brebes. Bertolak pada pernyataan yang telah 

diungkapkan kepala sekolah, komitmen memang hal utama yang harus 

dimiliki oleh seorang kepala sekolah, karena hal tersebut akan 
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berpengaruh kepala manajemen yang akan di bangun di sekolah. 

Komitmen juga akan sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan 

sekolah, dan para stakeholders di dalamnya. Setelah memiliki komitmen 

yang baik dan matang, maka hal tersebut membutuhkan dukungan-

dukungan, terutama dari stakeholders yang menjadi sumber daya paling 

utama dalam mewujudkan tujuan sekolah. 

Stakeholders yang terdiri dari para guru dan staf sekolah ini 

merupakan sebuah satu kesatuan yang harus di rangkul oleh kepala 

sekolah, karena jika hanya kepala sekolah yang memiliki komitmen yang 

kuat, akan tetapi para stakeholders yang ada tidak memilikinya, maka hal 

tersebut akan berjalan tidak seimbang. Pentingnya sebuah komitmen juga 

harus di dasari dengan sebuah manajemen yang baik yang harus di bangun 

oleh kepala sekolah, karena di dalam sebuah organisasi pendidikan, kepala 

sekolah tidak akan pernah bisa melepaskan peran guru dan staf yang ada. 

Komitmen sekolah yang kuat juga akan sangat berpengaruh 

terhadap perubahan paradigama yang dimiliki oleh para stakeholders-nya. 

Karena kepala sekolah diharapkan juga sebagai agent of change (agen 

yang menciptakan perubahan) bagi stakeholders yang akan menciptakan 

perubahan positif terhadap perkembangan pendidikan yang ada di SMP 

NU Terpadu Brebes. Sebagaimana yang telah diungkapkan kepala 

sekolah, komitmen yang dimilikinya tidak akan ada artinya tanpa 

dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari masyarakat. Dan 

tanpa adanya evaluasi yang akan menjadi acuan dalam perbaikan 
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manajemen sekolah kedepan. Oleh karena itu, sangat penting di dalam 

sekolah untuk memiliki sebuah komitmen, dan manajemen yang baik, 

sehingga perkembangan pendidikan sampai pada tujuan yang telah 

ditetapkan dalam visi dan misi sekolah, maupun tujuan pendidikan secara 

nasional. 

 “peran masyarakat terhadap lembaga juga semakin meningkat, 

contohnya dengan semakin banyaknya murid yang bersekolah di sini, itu 

membuktikan bahwa masyarakat sekitar sudah menilai sekolah ini baik, 

dan itu salah satau bukti bahwa kepala sekolah kami mempunyai kinerja 

yang baik juga, dan mempunyai komitmen yang kuat.”  

 

Berdasarkan pernyataan ibu Evi Lisnayanti, S.Pd ., selaku Wakil 

Kepala Sekolah, Beliau menilai kinerja kepala sekolah sudah bagus dan 

mempunyai komitmen yang kuat, hal tersebut dilihat dari kepercayaan 

masyarakat, dan upaya sekolah dalam melibatkan masyarakat di beberapa 

kegiatan sekolah. Berawal dari sebuah komitmen pemangku kebijakan, 

yakni kepala sekolah. Maka perlu adanya pendukung yang akan membantu 

proses kelancaran dalam menjalankan visi dan misi bersama. 

Disamping komitmen, kepala sekolah mengeluarkan beberapa 

kebijakan kepada para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang 

ada. Yakni adanya reward and punishment. Kebijakan tersebut diambil 

untuk lebih mendisiplinkan para PTK yang ada, salah satunya sebagimana 

yang diungkapkan kepala sekolah: 

“kami mengambil kebijakan pemotongan gaji bagi para guru yang tidak 

mengajar atau bolos, jadi kami seperti menggaji guru itu perjam mas, 

bukan perkali datang, tapi ada juga beberapa guru yang kami gaji perkali 

datang”  
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Melihat dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah, 

tentunya akan banyak memberikan dampak bagi para PTK yang ada. 

Pernyataan kepala sekolah tersebut, juga di-iyakan oleh kepala TU, yang 

mengemukakan: 

“kebijakan dari kepala sekolah sudah memotong gaji guru yang tidak 

disiplin waktu, jadi gajinya itu dihitung per-jam mas, bukan per dia 

datang”  

 

Berdasarkan hal di atas, maka strategi tersebut tentunya akan 

berdampak positif bagi kedisiplinan para PTK di SMP NU Terpadu 

Brebes. hal tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah memang 

memiliki sifat yang tegas dan konsisten terhadap apa yang di ucapkan 

yang disesuaikan dengan tindakannya melalui penetapan kebijakan 

tersebut. dengan adanya kebijkan yang telah di ambil tentunya kepala 

sekolah kan terus mengupayakan untuk selalu menciptakan inovasi-

inovasi baru. dan hal tersebut akan ada jika adanya evaluasi-evaluasi, baik 

yang diadakan melalui forum seperti ketika rapat evaluasi bulanan, dan 

evalusai secara langsug melalui observasi. 

Evaluasi diperluakan karena menjadi hal yang sangat penting untuk 

mengetahui hasil yang telah dicapai. Karena setiap pelaksanaan kegiatan 

pasti ada rintangan yang akan dihadapi, begitu pula yang terjadi di dalam 

dunia pendidikan, dalam mewujudkan sebuah visi dan misi pasti ada 

beberapa hal yang akan menghambatnya. Maka evaluasi dari hasil upaya 

maksimal yang telah dilakukan merupakan hal yang wajib, hal tersebut 

sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan kedepannya. adanya 
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evaluasi, membuktikan bahwa sekolah berupaya untuk melakukan 

perbaikan secara terus menerus. 

Dengan adanya evaluasi, maka kemudian Kepala Sekolah juga 

melakukan kontoling, sebagaimana yang telah di ungkapkan: 

“dengan kontroling mas, baik dari saya sendiri, maupun dari wakil kepala 

sekolah, dan para kepala bidang, yang saling mengingatkan antar guru, 

begitu saja. Kebanyakan guru disini kan sudah ada yang mengajar lebih 

dari 5 tahun, jadi budaya disini itu sudah sangat paham sekali, mereka 

pun tidak segan-segan menegur saya ketika saya tidak mengikuti 

peraturan yang sudah disepakati bersama, bergitu pun saya, tidak akan 

segan-segan menegur guru atau TU yang menyalahi aturan. Kami juga 

sangat menghargai peran masyarakat mas, maka dari itu, kami juga 

meminta pendapat masyarakat dalam beberapa hal, jadi ada kedekatan 

antar sesama guru, dan sesema orang-orang yang yang di sekolah, untuk 

saling menjaga, begitu pula dengan masyarakat, itu sebagai bukti bahwa 

kami juga sangat memerlukan peran serta masyarakat.”  

 

Berdasarkan hal di atas, maka sangat jelas sekali bahwa ada upaya 

yang kuat yang telah dilakukan oleh sekolah. Dengan kata lain, strategi 

yang telah dilakukan oleh kepala sekolah benar-benar terencana dengan 

baik. Dengan demikian, dapat dikatakakan bahwa strategi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah ialah: 

1) Komitmen kepala sekolah yang kuat, 

2) Perumusan visi dan misi, 

3) Perumusan tujuan sekolah berkala/periodik empat tahunan, 

4) Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), 

5) Penciptaan budaya, 

6) Pelibatan masyarakat, 

7) Adanya reward and punishment, 

8) Evaluasi diri sekolah (EDM), 
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9) Penambahan kebijakan untuk PTK, 

10) Perbaikan terus menerus, 

11) Perencanaan strategis (Renstra) sekolah yang matang, dan 

12) Kontrol kepala sekolah. 

Bertolak pada strategi yang telah di upayakan, maka tentunya di 

dalamnya ada upaya dalam memenuhi standar tenaga pendidik dan 

kependidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sekolah. Salah 

satunya, dengan terus melakukan evaluasi kepada guru dan staf, serta 

perbaikan secara terus menerus yang dilakukan dengan forum-forum 

pengembangan guru. 

3. Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes 

Setiap upaya yang dilakukan tentunya mempunyai implikasi, 

begitu pula yang terjadi pada SMP NU Terpadu Brebes. Setelah berbagai 

fakta, data dan dokumentsi yang telah disajikan di atas, maka perlu juga 

mengetahui implikasi yang terjadi. Implikasi peningkatan mutu pendidikan 

melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes, dengan fokus pengamatan sebagai berikut : 

a. Implikasi terhadap institusi sekolah 

Strategi peningkatan mutu yang telah di lakukan oleh kepala 

sekolah dan PTK yang ada di dalamnya membuahkan dampak yang 

positif bagi institusi sekolah, hal ini sebagaimana yang telah di 

ungkapkan oleh Kepala Sekolah: 
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“Dari upaya dan ikhtiar peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar PTK yang telah kami lakukan, ternyata 

dampaknya mulai terasa, mas. Diantaranya sekolah kami memiliki 

nilai positif di masyarakat, terbukti sekarang ini banyak pihakk-pihak 

yang mendukung program dan kegiatan sekolah. Hal lainnya melalui  

pembiasaan-pembiasaan hal-halm positif yang kami terapkan kepada 

warga sekolah maka tercipta budaya Islami yang baik, disamping itu 

tercipta juga suasana belajar yang kondusif dan efektif. Oh… iya, ada 

juga implikasi dari program peningkatan kompetensi yang 

berkelanjutan, sekarang ini kami memiliki banyak tenaga pendidik dan 

kependidikan yang ingin berkembang secara kompetensi.” 

 

Dari informasi yang telah di dapatkan dari kepala sekolah,  maka benar 

adanya bahwa strategi yang telah di lakukan oleh kepala sekolah, dan 

PTK yang ada di dalamnya, membuahkan implikasi yang dirasakan 

oleh institusi sekolah yaitu: 

1) Sekolah memiliki nilai positif di masyarakat, 

2) Sekolah memiliki budaya islami yang baik, 

3) sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang efektif dan 

kondusif, 

4) sekolah memiliki banyak pendukung, baik dari para stakeholders, 

masyarakat, maupun dari lingkungan sekolah sendiri, 

5) sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang ingin 

berkembang. 

b. Implikasi terhadap manajemen sekolah 

Peningkatan mutu melalui pemenuhan standar PTK yang telah 

dilakukan di SMP NU Terpadu Brebes disamping berimplikasi 

terhadap institusi sekolah, juga berimplikasi terhadap manajemen 
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internal sekolah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum yang menyampaikan bahwa: 

“Dengan sering diadakannya pertemuan rutin dewan guru dan 

karyawan maka sekolah memiliki tolak ukur yang jelas, dari mulai 

membuat perencanaan program-program yang lebih matang, 

berkualitas, dan efektif. Pelaksanaan program-programnya pun 

terarah, dan yang pasti akan selalu ada evaluasi dan tindaklanjutnya,  

sehingga dapat memperkuat komitmen kepala madarasah dan semua 

PTK yang ada di dalamnnya. Selain itu, tumbuh motivasi dan 

komitmen bersama dari semua warga sekolah untuk mengembangkan 

sekolah menjadi lebih baik.” 

 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan adanya implikasi secara 

manajemen internal sekolah. Implikasi manajemen yang dimaksudkan 

adalah implikasi terhadap perencanaan selanjutnya, komitmen Kepala 

Sekolah, dan kebijakan yang akan di ambil kedepannya.: 

1) Dapat membuat perencanaan yang lebih matang, berkualitas, dan 

efektif untuk program-program sekolah kedepannya. 

2) Adanya tindak lanjut dari evaluasi, sehingga dapat memperkuat 

komitmen kepala madarasah dan semua PTK yang ada di 

dalamnnya. 

3) Tumbuhnya motivasi dari seluruh warga sekolah untuk 

mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. 

4) Adanya kekuatan dan optimism yang tercipta di SMP NU Terpadu 

Brebes untuk lebih maju. 

5) Terciptanya budaya positif di SMP NU Terpadu Brebes. 
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c. Implikasi terhadap siswa SMP NU Terpadu Brebes 

Sebagaimana yang telah diungakapkan oleh alumni, dan paparan 

yang telah di uraikan di atas, maka implikasi terhadap siswa: 

1) Siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, 

2) Siswa lebih mudah dalam menerima informasi dari guru jika guru 

menggunakan metode yang variatif, 

3) Siswa lebih bisa mengaplikasikan keilmuannya, 

4) Siswa merasa lebih banyak mengalami perkembangan terhadap 

keilmuannya. 

d. Implikasi terhadap masyarakat sekitar 

Dari segala upaya yang telah di lakukan oleh pihak sekolah, 

tentunya akan ada implikasi yang di rasakan oleh masyrakat, yaitu: 

1) Masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap lembaga, 

2) Masyarakat mendukung dengan adanya perkembangan pada 

lembaga, 

3) Masyarakat memiliki nilai positif terhadap lembaga, 

4) Masyarakat merasa ikut andil dalam pembangunan pendidikan, 

karena lembaga selalu berusaha mengikutsertakan masyarakat 

dalam kegiatan lembaga. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU 

PENDIDIKAN MELALUI PEMENUHAN STANDAR 

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  

DI SMP NU TERPADU BREBES 
 

A. Analisis Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP 

NU Terpadu Brebes 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebagaimana telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, bahwasannya pemenuhan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes meliputi: standar kualifikasi 

akademik dan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

1. Standar kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan 

Dari hasil yang didapatkan peneliti di lapangan menunjukkan data-

data sebagai berikut: 

a. Secara kualifikasi akademik untuk pendidik (guru) di SMP NU 

Terpadu Brebes  sudah  terpenuhi kualifikasinya, semua pendidik 

sudah S-1 dan mata pelajaran yang diampu sudah sesuai dengan 

kompetensi pendidikannya. Hanya saja, dari kebutuhan guru untuk 20 

mapel sudah terpenuhi 16 guru, masih ada kekosongan 4 mapel. 

Namun demikian, pihak sekolah telah menyikapinya dengan 

menugaskan beberapa guru untuk merangkap mengampu mata 

pelajaran yang masih kekosongan gurunya, dengan 

mempertimbangkan rangkap mapel yang ditugaskan masih satu 
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rumpun dengan kompetensi guru tersebut. Dan 4 mapel tersebut 

bukanlah mata pelajaran wajib (Kelompok A).  

b. Secara kualifikasi akademik untuk tenaga kepandidikan di SMP NU 

Terpadu sudah terpenuhi kualifikasinya, semua tenaga kependidikan 

sudah S-1 meskipun bukan berasal dari jurusan administrasi. Hanya 

saja dari kebutuhan 4 tenaga kependidikan yang meliputi: Kepala TU, 

staf TU, staf administrasi TU, tenaga perpustakaan, tenaga 

laboratorium, baru terpenuhi 2 formasi yakni Kepala TU dan staf 

admnistrasi TU. Upaya mengatasi kekosongan 2 kebutuhan tenaga 

kependidikan yang telah dilakukan oleh SMP NU Terpadu Brebes 

adalah dengan menugaskan 2 guru untuk merangkap tugas sebagai 

tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium. 

c. persentase kebutuhan pendidik terpenuhi 80% (16 dari 20 kebutuhan 

guru mapel), sedangkan untuk tenaga kependidikannya telah terpenuhi 

50% (2 dari 4 kebutuhan tenaga kependidikan). 

Sebagaimana yang telah di tetapkan oleh pemerintah tentang guru 

yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, 

BAB II, Pasal II menetapkan bahwa, guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kesesuaian tersebut dapat dilihat 

pada uraian di atas. 
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Berdasarkan temuan penelitian dan kesesuaian dengan teori tentang  

standar kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan, peneliti 

berpendapat bahwa kualifikasi akademik PTK di SMP NU Terpadu 

Brebes telah sesuai dengan harapan, karena kenyataan di SMP NU 

Terpadu Brebes dari 16 pendidik dan 2 tenaga kependididikan yang ada,  

semuanya telah memenuhi standar kualifikasi akademik, hal ini 

berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang di 

peroleh di tempat penelitian. Hanya saja kuota kebutuhan pendidik dan 

tenaga kependidikan masih belum tepenuhi secara maksimal. 

2. Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan  

Dari hasil yang didapatkan peneliti di lapangan menunjukkan data-

data sebagai berikut: 

a. Kompetensi paedagogik yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes: 

1) Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan telah dimiliki 

oleh PTK, hal ini dibuktikan adanya perkembangan   positif yang 

signifikan tiap tahunnya yang ditunjukkan oleh guru.  

2) Pemahaman guru terhadap peserta didik. Adanya usaha dari guru-

guru untuk berkembang dan menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya peran seorang pendidik. Guru di SMP NU Terpadu 

Brebes sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap peserta 

didiknya.  
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3) Pengembangan kurikulum/silabus. Guru-guru sudah terbiasa 

membuat RPP dan silabus sendiri sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku dan telah terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman (al-

Qur’an). 

4) Evaluasi pembelajaran. Ada banyak cara yang dilakukan oleh para 

guru di SMP NU Terpadu Brebes dalam melaksanakan evaluasi 

hasil belajar, ada kalanya guru yang menilai dalam keaktifan siswa 

ketika di dalam kelas, ada juga yang menilai dalam tingkah laku 

keseharian siswa, dengan demikian evaluasi hasil belajar telah 

dilakukan dengan baik oleh guru di SMP NU Terpadu Brebes. 

Kompetensi pedagogik, kompetensi ini terdiri dari beberapa 

indikator yang harus di penuhi oleh pendidik, maka sebagaimana yang 

telah di paparkan pada bab III tentang kondisi riil di SMP NU Terpadu 

Brebes, berangkat dari landasan pendidikan.sebagiamana yang telah di 

katakan oleh Jejen (2011: 31), bahwa landasan pendidikan merupakan 

sebuah kewajiban bagi guru dalam memahami hakikat pendidikan, 

diantranya yaitu fungsi dan peran dan konsep pendidikan seumur 

hidup, dan berbagai implikasinya. 

Senada dengan yang telah di ungkapkan Jejen, Roqib (2011: 

119) lebih mempertajam lagi tentang hakikat manusia, ia menyatakan 

bahwa Manusia adalah makhluk Allah yang dilahirkan dengan 

membawa potensi dapat di didik dan dapat mendidik, sehingga 

diharapkan menjadi khalifah di muka bumi ini (Khalifah fil-ard), 
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pendukung serta pengembang kebudayaan. Maka memang menjadi 

tugas seorang guru untuk paham terhadap landasan pendidikan, karena 

dengan hal tersebut guru akan lebih sadar akan peran pentingnya 

dalam memajukan lembaga pendidikan. kembali peneliti mengkaitkan 

dengan hasil penelitian, yang mengungkapkan adanya berbagai upaya 

guru dalam mengembangkan potensi dirinya, terbukti dengan 

antusiame guru dalam melakukan sharing ide Sehingga kesulitan-

kesulitan yang di hadapi guru di dalam kelas akan teratasi dengan 

adanya hal tersebut. dengan kata lain, landasan yang di miliki oleh 

pendidik di SMP NU Terpadu Brebes dapat di katakan telah terpenuhi. 

Dan berdasarkan hasil penelitian di lokasi penelitian, peneliti 

menegaskan bahwa pendidik di SMP NU Terpadu Brebes sudah 

memahami hakikat pendidikan. hal ini di lihat dari berbagai upaya 

yang di lakukan untuk mengembangkan potensi yang di miliki, 

sehingga dapat di katakan telah sadar akan pentingnya peran seorang 

pendidik bagi lembaga pendidikan. 

b. Kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes: 

1) kemampuan dan pengalaman dalam agama, dapat dikatakan 

bahwa kemampuan dan pengalaman bergama para PTK yang ada 

di SMP NU Terpadu Brebes sudah baik. Indikator dalam 

kompetensi kepribadian ini, dapat dikaitkan dengan salah satu 

kebijakan yang di tetapkan oleh sekolah, yaitu lancar dalam 
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membaca al-Qur’an dan mempu mengintegrasikan nilai-nilai 

keislaman (Al- Qur’an).  

2) menghormati dan menghargai antar umat beragama, bergaul 

secara efektif, dan bergaul secara santun dengan masyarakat 

sekitar. Berangkat dari peran serta masyarakat dan dukungan 

terhadap perkembangan sekolah, hubungan antara warga sekolah 

dan masyarakat di sekitar sudah sangat baik. Apalagi adanya 

pelibatan masyarakat seperti dalam penyusunan RKM yang 

melibatkan masyrakat tentu adany rasa saling menghargai, saling 

menghormati, dan adanya jalinan silaturrahmi yang baik di antara 

kedua belah pihak. 

Kompetensi kepribadian, hal ini berhubungan dengan pribadi 

para pendidik, karena kompetensi ini lebih menekankan kepada 

pengalaman dan karakter setiap pribadi pendidik. Kompetensi 

kepribadian ini dapat di katakan telah terpenuhi dengan baik, karena 

kemampuan agama para pendidik sudah tidak bisa di ragukan lagi, 

serta saling menghormati antara agama, berprilaku sesuai dengan 

norma-norma di masyarakat sudah dapat di lihat dari keseharian 

pendidik, dan respon yang di tujukan masyarakat yang menilai positif 

terhadap perilaku pendidik di SMP NU Terpadu Brebes. 

Kompetensi kepribadian dipertegas oleh Jamil (2013: 106), 

bahwa kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 
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berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlah mulia. 

Berdasarkan hal di atas, maka inti dari kompetensi kepribadian yang 

harus di miliki oleh para pendidik yang ada di Indoensia adalah 

memiliki sifat dan sikap yang arif, bijaksana, sehingga dapat menjadi 

panutan bagi siswa. 

Guru juga di tuntut untuk memiliki wawasan keagamaan yang 

baik, agar dapat memberikan banyak pencerahan dalam permasalahan 

keagamaan sesuai agama yang di anutnya bagi para siswa. Ia juga 

harus memiliki sifat demokratis, berwibawa, mantap dan stabil, 

sehingga guru dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa. 

Impetensi kerpibadian ini peneliti kaitkan dengan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan yang telah di tetapkan oleh sekolah, 

di mana semua guru wajib lancar membaca al-Qur’an dan dapat  

meingimplementasikan nilainilai keislaman (Al-Qur’an) di dalam 

pembelajaran. Hal tersebut dapat di katakan sebagai bentuk dan upaya 

yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam membentuk pribadi guru 

yang baik, arif, bijaksana, dan religius, karena implementasi nilai-nilai 

keislaman yang ada di SMP NU Terpadu Brebes sangat beragam 

sekali. Dari budaya yang telah di ciptakan ini tentu tersimpan banyak 

harapan, di antaranya dapat membentuk pribadi pendidik yang baik, 

religius dan paham terhadap nilai-nilai keislaman dengan baik pula. 
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c. Kompetensi sosial yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes: 

1) komunikasi yang baik, SMP NU Terpadu telah 

mengimplementasikan renstra empat tahunan, yakni terwujudnya 

kebiasaan  berkomunikasi  yang  santun,  berbudi  pekerti  luhur, 

berestetika dan kinestetika yang tinggi. 

2) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar telah di lakukan 

dengan baik oleh para stakaholders yang ada di SMP NU Terpadu 

Brebes. hubungan harmonis tersebut perlu dilestarikan dan dijaga, 

mengingat peran masyarakat sangat penting terhadap 

perkembangan pendidikan, karena tanpa dukungan dari 

masyarakat, pendidikan tidak akan berjalan dengan efektif. 

masyarakat juga penting peranannya dalam menilai berkembang 

tidaknya sebuah pendidikan, dan dalam pernyataan di atas, telah 

terbukti bahwa SMP NU Terpadu Brebes mempunyai nilai positif 

di kalangan masyarakat sekitarnya. 

Kompetensi sosial, dimana kompetensi berhubungan dengan 

khalayak. Karena dalam kompetensi ini, pendidik di tuntut untuk 

vokal, dalam artianmemiliki cara berkomunikasi yang baik, bukan 

hanya kepada masyarakat, tapi juga bagaimana ia dapat menggunakan 

bahasa yang tepat dan metode penyampaian yang pas ketika 

melaksanakan proses KBM. Pendidik juga sudah dapat di katakan 

bergaul secara efektif fan santun terhadap masyarakat sekitar.  
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Telah di jelaskan pada pragraf di atas mengenai kondisi riil 

yang telah terjadi di SMP NU Terpadu Brebes bahwa dalam 

kompetensi ini yang lebih berhubungan dengan hubungan sosial guru 

baik kepada rekan sejawat, siswa maupun terhdap masyarakat. Dalam 

kompetensi ini pendidik di tuntut untuk memiliki komunikasi yang 

baik, sebagaimana menurut Jamil yang mengungkapkan, “Kompetensi 

sosial bekaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

siswa, dan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan teori-teori yang telah di paparkan, kompetensi 

sosial yang di SMP NU Terpadu Brebes di katakan baik, namun belum 

terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan pernyataan hasil observasi, 

pendidik dan tenaga kependidikan dapat berkomunikasi dengan baik. 

d. Kompetensi Profesional yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes: 

1) untuk pengembangan guru dalam bentuk pelatihan, diklat, seminar, 

pengayaan dari supervisor dan kepala sekolah, MGMP, dan diskusi 

sesama guru. 

2) mampu mengaplikasikan metode dan strategi pembelajaran. 

Mayoritas metode yang di terapkan oleh pada guru di SMP NU 

Terpadu Brebes, adalah metode caramah yang kemudian diskusi 

antar siswa tercipta, dan pada posisi ini guru dapat dikatakan telah 
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menggunakan metode pembelajaran dua arah, yakni antara guru 

dan siswa sama-sama aktif, dan guru berhasil menyampaikan 

materi ajar dengan baik.  

3) mampu merancang media dan sumber belajar. Sebagian guru 

belum dapat menggunakan media dengan baik sebagai pendukung 

dalam proses KBM, hal ini terkendala dengan minimnya fasilitas 

media pembelajaran yang dimiliki sekolah. Namun, walaupun 

begitu ternyata banyak hal yang telah di upayakan para guru dalam 

menggunakan media, karena sebagaimana yang telah di ungkapkan 

oleh beberapa guru, bahwa media bukan berarti hal yang selalu 

berhubungan dengan teknologi, karena media merupakan alat 

bantu guru dalam proses KBM yang bisa berupa alat yang sesuai 

dengan kebutuhan, bisa saja hanya berupa interaksi murid secara 

langsung dengan alam.  

4) melaksanakan penelitian dan berfikir ilmiah. penelitian ilmiah 

yang menjadi indikator profesional masih belum dilaksanakan 

sama sekali oleh pendidik maupun tenaga kependidikan di SMP 

NU Terpadu Brebes. jika penelitian ilmiah ini berpatokan pada 

pembuatan jurnal atau karya ilmiah lainnya, maka guru di SMP 

NU Terpadu Brebes belum melaksanakan, sehingga basih belum 

dikatakan memenuhi standar kompetensi profesional. Namun, 

dalam berfikir ilmiah, tentu ada sebagian guru yang telah memiliki 

cara berfikir ilmiah dan juga dapat berfikir terbuka sehingga 
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memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memahami 

perkembangan keilmuan pada masa sekarang ini. 

Kompetensi profesional,kompetensi ini berhubungan dengan 

tanggung jawab yang dimiliki oleh para pendidik di SMP NU Terpadu 

Brebes, kompetensi ini bisa dikatakan terpenuhi dengan baik, karena 

pendidik telah memiliki landasan pendidikan yang baik, dan paham 

terhadap psikologi siswa, pendidik di SMP NU Terpadu Brebes juga 

memiliki metode dan strategi pembelajaran yang variatif. Mereka juga 

mampu merancang media dan sumber belajar dengan baik. Namun, 

pendidik di SMP NU Terpadu Brebes sudah melaksanakan evalusai 

pemebalajaran dan dapat menyusun program pembelajaran dengan 

baik, hal ini di dukung dengan hasil observasi dan wawancara yang 

telah di dapatkan oleh peneliti. 

Meskipun demikian, pendidik di SMP NU Terpadu Brebes 

belum melaksanakan unsur-unsur yang menunjang seperti 

diklat/pelatihan. Meskipun pernah, hal tersebut jarang dilaksanakan. 

Mereka hanya mengoptimalkan kegiatan MGMP, dan pengayaan, serta 

diskusi teman sejawat yang rutin di laksanakan. Dan mereka juga 

belum melaksanakan penelitian ilmiah, namun bisa dikatakan telah 

berfikir ilmiah. Sehingga dengan demikian, kompetensi ini masih 

belum terpenuhi secara optimal.  

Jika melihat teori yang telah di ungkapkan oleh Glickmen 

dalam Hamzah B. Uno (2007: 66), maka pendidik di SMP NU Terpadu 
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Brebes dapat di kategorikan pada kuadrat II, yakni guru yang 

mempunyai komitmen tinggi tapi idenya rendah, sehingga ia harus di 

dukung dan di kembangkan dengan adanya pelatihan dan 

pengembangan yang harus dilakukan oleh sekolah. 

Terlepas dari ungkapan Glickmen yang melihat 

profesionalisme guru dalam empat kuadrat, Sumidjo menyatakan, 

“faktor yang paling esensial dalam proses pendidikan adalah manusia 

yang di tugasi dengan pekerjaan untuk menghasilkan peubahan yang 

telah di rencanakan oleh anak didik. Hal ini merupakan esensi dam 

hanya dapat dilakukan sekelompok manusia profesional, yaitu manusia 

yang memiliki kompetensi mengajar”. Karena memang tidak jarang 

pendidik yang tidak memiliki kompetensi mengajar dengan baik, 

dalam artian ia tidak dapat memberikan pemahaman yang baik kepada 

siswa, sehingga hal tersebut dapat menghambat keberhasilan proses 

pendidikan dalam mencetak generasi bangsa yang baik dan 

profesional, karena barangkat dari banyaknya pendidik yang tidak 

memiliki kompetensi sebagai pengejar untuk menciptakan dan 

mencetak manusia pembelajar yang baik. Hal ini juga berkiatan 

dengan ungkapan Sukmadinata, bahwa pengembangan keterampilan 

dan karakter guru profesional bukan hanya tahu banyak, tapi juga bisa 

banyak.Jika hal ini di kaitkan dengan kategori guru yang dicetuskan 

oleh Glickmen, dimana guru profesional berada pada kuadrat IV yang 

memiliki ide dan komitmen yang tinggi, maka benar adanya jika guru 
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yang profesional memang di tuntut untuk menjadi pendidik yang tidak 

hanya mendidik, namun mampu memberikan banyak pengetahuan-

pengetahuan baru terhadap para peserta didik. 

Berdasarkan temuan penelitian dan kesesuaian dengan teori 

tentang standar kompetensi professional pendidik dan tenaga 

kependidikan, peneliti berpendapat bahwa kompetensi professional  

PTK di SMP NU Terpadu Brebes sebagian telah sesuai dengan 

harapan. Namun khusus untuk indikator penelitian ilmiah yang 

outputnya pembuatan jurnal atau karya ilmiah lainnya, maka guru di 

SMP NU Terpadu Brebes belum maksimal melaksanakannya, akan 

tetapi dalam berfikir ilmiah, sebagian guru yang telah memiliki cara 

berfikir ilmiah dan juga dapat berfikir terbuka sehingga memiliki 

pemahaman yang lebih baik dalam memahami perkembangan 

keilmuan pada masa sekarang ini. Pada bab III peneliti telah 

menjelaskan secara gamblang berbagai kenadalan faktor0faktor 

pendukung pemenuhan standar yang telah di tetapkan pemerintah. 

 

B. Analisis Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes 

Strategi dan upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh 

faktor majemuk. Namun demikian, faktor yang paling penting adalah guru, 

karena hitam-putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas banyak 

dipengaruhi oleh mutu gurunya. Guru dikenal sebagai 'hidden curriculum' atau 
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kurikulum tersembunyi, karena sikap dan tingkah laku, penampilan 

profesional, kemampuan individual, dan apa saja yang melekat pada pribadi 

sang guru, akan diterima oleh peserta didiknya sebagai rambu-rambu untuk 

diteladani atau dijadikan bahan pembelajaran. 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebagaimana telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, bahwasannya strategi peningkatan mutu pendidikan 

melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes meliputi upaya dan strategi yang dilakukan dalam 

peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan 

1. Komitmen. Kepala sekolah telah mempunyai komitmen yang kuat untuk 

terus memajukan, mengembangkan, serta meningkatkan kualitas dan mutu 

pendidikan di SMP NU Terpadu Brebes. Terbukti dengan adanya 

kebijakankebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah, sebagai 

bentuk upaya untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan pendidikan 

tingkat nasional. 

2. Merumuskan visi dan misi berbasis mutu, jika dilihat visi dan misi yang 

telah dimiliki oleh SMP NU Terpadu Brebes yang begitu kompleks, dan 

menuntut guru untuk profesional, maka dapat dikatakan visi dan misi 

tersebut berbasis mutu. 

3. Memberdayakan seluruh komponen sekolah, hal tersebut juga telah 

terlaksana dengan baik, walaupun belum maksimal. Terbukti dengan 
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adanya kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi guru seperti 

MGMP, serta pelatihan yang dilakukan untuk tenaga administrasi. 

4. Penciptaan budaya, penciptaan budaya ini merupakan bentuk strategi 

kepala sekolah dalam memenuhi standar pendidik dan kependidikan yang 

telah ditetapkan oleh sekolah. Adapun kebijakan untuk PTK yang telah 

ditetapkan oleh sekolah yaitu: ideologi, lancar membaca al-Qur’an, dapat 

mengintegrasikan nilai-nilai keislaman (al-Qur’an) di dalam setiap proses 

KBM. Sedangkan budaya yang tercipta adalah pembacaan surat-surat 

pendek dan asmaul husna sebelum memulai proses KBM.  

5. Pelibatan Masyarakat, hal ini di lakukan oleh kepala sekolah, karena 

selain menganggap peran serta masyarakat sangatlah penting, juga untuk 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga paradigma 

masyarakat tentang pentingnya peningkatan mutu sekolah pun juga akan 

berubah. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil yang ada di sekolah 

melalui wawancara dengan kepala sekolah yang di pertegas dengan 

pernyataan masyarakat. 

6. Adanya reward and punishment, tentu ini strategi yang di anggap jitu oleh 

kepala sekolah, karena jika pendidik dan tenaga kependidikannya 

bermutu, maka secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap 

mutu pedidikan di sekolah.  

7. Evaluasi diri, merupakan program penting yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dan para stakeholders yang ada SMP NU Terpadu Brebes, hal 
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tersebut juga terbukti dengan adanya tim Evalusi Diri Madrasah (EDM) 

yang telah dibentuk oleh kepala sekolah. 

8. Membuat perencaan sekolah berbasis mutu, hal tersebut juga telah 

dilakukan dengan baik, terbukti dengan adanya rencana strategis empat 

tahunan yang juga melibatkan masyarakat.  

9. Melaksanakan kontrol manajerial, dapat dikatakan hal tersebut tentunya 

berjalan dengan baik di SMP NU Terpadu Brebes, sebagaimana yang telah 

dikatakan oleh kepala sekolah, bahwa kontrol manajerial terus 

dilakasanakan. Terutama kontrol dari kepala sekolah,  wakil kepala, para 

kepala bidang, dan juga kontrol dari masyarakat sekitar. 

10. Perbaikan terus menerus, hal tersebut dapa dilihat pada perencanaan-

perencaan yang terus dikembangkan oleh sekolah, dan perencanaan 

tersebut terbukti telah diupayakan dengan baik. 

Pendidikan bukan sesuatu yang baku tanpa mengalami perubahan, 

akan tetapi pendidikan adalah suatu organisasi pendidikan yang akan terus 

mengalami perkembangan-perkembangan. Seiring dengan semakin 

berkembangannya semua keilmuan yang telah terjadi pada saat ini, maka 

merupakan tantangan bagi para stakeholders yang ada disekolah untuk terus 

mengembangkan pendidikannya. Guna menjawab tantangan zaman dan 

memenuhi tuntutan dari masyarakat yang semakin cerdas dalam ilmu 

pengetahuan. Begitu pula yang terjadi di SMP NU Terpadu Brebes, yang terus 

berupaya melakukan pengembangan-pengembangan yang akan berdampak 
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pada kemajuan sekolah. Terutama dalam mengembangkan tenaga pendidik 

dan kependidikannya. 

Pendidikan akan terus mengalami perubahan, oleh karenanya menjadi 

tanggung jawab kepala sekolah dan stakeholders yang ada di dalam lembaga 

tersebut untuk mencari strategi jitu agar sekolah yang dikelolanya menjadi 

lebih baik. Sebagaimana yang diungkapka oleh Nanang Fattah yang telah 

dibahas pada BAB II, strategi adalah cara atau pendekatan yang dilakukan 

dalam melakukan penjaminan mutu dalam menilai kualitas proses (process 

Quality) dan kualitas hasil (Product Quality). Dengan demikian, semuan 

lembaga pendidikan wajib memiliki srategi yang baik, dan sesuai dengan 

keadaan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Danim 

(2007: 56) mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan 

mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang 

dominan, yaitu: 

1. Kepemimpinan Kepala sekolah; kepala sekolah harus memiliki dan 

memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, 

mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, 

memberikan layananyang optimal, dan disiplin kerja yang kuat. 

2. Guru; pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi 

dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan 

sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan disekolah. 
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3. Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” 

sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah 

dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. 

4. Kurikulum; adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat 

memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga 

goals (tujuan) dapat dicapai secara maksimal. 

5. Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada 

lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) 

tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah 

sehingga output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja. 

Pendidikan merupakan suatu organisasi yang komplit, berbagai 

permasalah akan muncul dengan begitu saja, dan meskipun demikian menjadi 

tugas para kepala sekolah, dan tenaga pendidik dan kependidikannya untuk 

terus berupaya meingkatkan kualitas pendidikan. maka dari itu, Prim 

Masrokan Motohar, menegaskan bahwa srtategi peningkatan mutu di dalam 

pendidikan harus dilaksanakan dengan baik, dengan perencanaan yang matang 

dan upaya yang maksimal. Dari teori tentang karakteristik tentang peningkatan 

mutu pendidikan, maka jika dikaitkan dengan kondisi riil yang ada di tempat 

penelitian, terdapat beberapa kesamaan. Diantarannya: 

a. Organisasi sekolah: Sekolah sudah menyususn program perencanaan yang 

dapat dilihat pada rencana strategis yang telah disesuaikan dengan tujuan 

pendidikan nasional, serta mengacu pada visi dan misi sekolah. sekolah 

juga telah mempunyai kebijakan tetap terhadap standar PTK yang ada di 
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SMP NU Terpadu Brebes, sehingga juga menjadi pedoman dalam setiap 

langkah penyusunan perencanaan sekolah. Pengelolaan oprasional sekolah 

juga telah dilakukan dengan baik, serta komunikasi antara warga sekolah 

dengan siswa, terutama dengan masyarakat telah berjalan harmonis. 

Namun belum bisa dikatakan mempunyai manajemen kepemimpinan 

transformasional. 

b. Proses Belajar Mengajar: peningkatan kualitas belajar telah berupaya 

untuk terus ditingkatkan, dengan variatifnya metode pembelajaran yang 

digunakan oleh sebagian guru, merupakan bukti sebagai peningkatan 

kualitas belajar siswa, serta tersedianya perpustakaan dapat memebantu 

siswa untuk mengembangkan keilmuannya, walaupun koleksi buku yang 

dimiliki belum lengkap. pengembangan kurikulum di sekolah dapat 

dikatakan telah berjalan, hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan guru 

dalm membuat Silabus dan RPP, hal perencanaan pembelajaran tersebut, 

tentunya disesuaikan dengan kondisi siswa. Sedangkan untuk pengajaran 

yang efektif, dapat dilihat upaya yang dilakukan sekolah dalam 

mewujudkan hal tersebut, terbukti dengan adanya pemotongan gaji guru, 

jika guru tersebut terlambat. namun, penyediaan program pengembangan 

sisiwa masih kurang, hanya sebatas pramuka, jadi belum dapat dikatakan 

memenuhi karakteristik peningkatan mutu. 

c. Sumber Daya Manusia: pemberdayaan staf tentuny sudah dilakukan, 

namun belum maksimal. Serta pemilihan staf yang memiliki wawasan 

manajemen pun masih belum sepenuhnya terlaksana, karena terkendala 
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dengan standar yang ditetapkan sekolah, yaitu ideologi. Yang mana hal 

tersebut menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan standar PTK. 

Penjaminan kesejahteraan staf pun belum sepenuhnya terlaksana, karena 

kendala pendanaan yang minim. 

d. Sumber Daya dan Administrasi: berawal dari pendanaan, di SMP NU 

Terpadu Brebes sudah memiliki perencanaan keungana yang matang, 

sehingga dapat meminimalisir pengeluaran, serta sudah dapat 

mengalokasikan pendanaan dengan tepat guna dan efektif serta efisien. 

Sehingg dapat dikatakan pengelolaan pendanaan di SMP NU Terpadu 

Brebes sudah cukup baik. Namun untuk pemeliharaan gedung dan sarana 

prasana masih belum berjalan dengan baik, karena mendahulukan 

kebutuhan pokok sekolah. 

Berangkat dari karakteristik manajemen peningkatan mutu sekolah di 

atas, maka tentu ada sebuah strategi jitu yang dimiliki oleh lembaga untuk 

mewujudkan visi dan misi sekolah, sehingga dapat mewujudkan tujuan 

pendidikan secara nasional. Adapun menurut Prim Masrokan Mutohar (2013: 

167), setidaknya ada 8 strategi pokok yang harus dimiliki oleh sekolah dalam 

meningkatkan mutu sekolah, yaitu: 

1) Komitmen kepala sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah 

2) Membentuk team work sebagai penggerak mutu 

3) Merumuskan visi dan misi berbasis mutu 

4) Membuat evaluasi diri 

5) Membuat perencanaan sekolah berbasis mutu 
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6) Memberdayakan seluruh komponen dalam melaksanakan program-

program mutu 

7) Melaksanakan kontrol manajerial dalam pengendalian mutu 

8) Melaksanakan perbaikan terus menerus 

Berdasarkan temuan penelitian dan kesesuaian dengan teori tentang 

upaya dan strategi yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan 

melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes banyak memiliki kesamaan, peneliti berpendapat bahwa pihak 

SMP NU Terpadu Brebes sudah melakukan  upaya dalam meningkatkan mutu 

pendidikan yang ada. Dan untuk kedepannya, perlu ditingkatkan kembali 

upaya tersebut agar visi dan misi sekolah dapat tercapai, dan memenuhi tujuan 

pendidikan nasional. 
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C. Analisis Implikasi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes 

Secara konseptual studi implementasi peningkatan mutu pendidikan 

dalam beberapa hal dapat tumpang tindih dengan studi evaluasi implikasi 

peningkatan mutu pendidikan. Mengevaluasi implikasi short-run (yang juga 

merupakan bagian dari performa program) adalah merupakan bagian integral 

dari evaluasi implementasi. Tetapi sebenarnya ada berbagai aspek dari 

implikasi yang dapat dievaluasi secara tersendiri. Solahuddin Kusumanegara 

(2010: 132) menyatakan bahwa gambaran yang khas dari orang yang 

melakukan studi evaluasi dampak adalah programnya terlebih dahulu 

dilaksanakan secara nyata sampai selesai, sehingga beberapa saat kemudian 

dampaknya bisa dipelajari berdasarkan pada data yang sudah mencukupi. 

Setiap upaya yang dilakukan tentunya mempunyai implikasi, begitu 

pula yang terjadi pada SMP NU Terpadu Brebes. Setelah berbagai fakta, data 

dan dokumentsi yang telah disajikan di atas, maka perlu juga mengetahui 

implikasi yang terjadi. Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes sebagai berikut : 

a. Implikasi terhadap institusi sekolah 

Strategi peningkatan mutu yang telah di lakukan oleh kepala sekolah dan 

PTK yang ada di dalamnya membuahkan dampak yang positif bagi 

institusi sekolah, implikasi yang dirasakan oleh institusi yaitu: 

1) Sekolah memiliki nilai positif di masyarakat, 
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2) Sekolah memiliki budaya Islami yang baik, 

3) sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang efektif dan kondusif, 

4) sekolah memiliki banyak pendukung, baik dari para stakeholders, 

masyarakat, maupun dari lingkungan sekolah sendiri, 

5) sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang ingin 

berkembang. 

b. Implikasi terhadap manajemen sekolah 

Peningkatan mutu melalui pemenuhan standar PTK yang telah dilakukan 

di SMP NU Terpadu Brebes disamping berimplikasi terhadap institusi 

sekolah, juga berimplikasi terhadap manajemen internal sekolah.  

Implikasi manajemen internal sekolah yang dimaksudkan adalah implikasi 

terhadap perencanaan selanjutnya, komitmen Kepala Sekolah, dan 

kebijakan yang akan di ambil kedepannya.: 

1) Dapat membuat perencanaan yang lebih matang, berkualitas, dan 

efektif untuk program-program sekolah kedepannya. 

2) Adanya tindak lanjut dari evaluasi, sehingga dapat memperkuat 

komitmen kepala madarasah dan semua PTK yang ada di dalamnnya. 

3) Tumbuhnya motivasi guru untuk pengembangan yang lebih baik. 

4) Adanya kekuatan yang tercipta untuk lebih maju. 

5) Terciptanya budaya positif di SMP NU Terpadu Brebes. 

c. Implikasi terhadap siswa SMP NU Terpadu Brebes 

Sebagaimana yang telah diungakapkan oleh alumni, dan paparan 

yang telah di uraikan di atas, maka implikasi terhadap siswa: 
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1) Siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, 

2) Siswa lebih mudah dalam menerima informasi dari guru jika guru 

menggunakan metode yang variatif, 

3) Siswa lebih bisa mengaplikasikan keilmuannya, 

4) Siswa merasa lebih banyak mengalami perkembangan terhadap 

keilmuannya. 

d. Implikasi terhadap masyarakat sekitar 

Dari segala upaya yang telah di lakukan oleh pihak sekolah, 

tentunya akan ada implikasi yang di rasakan oleh masyrakat, yaitu: 

1) Masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap lembaga, 

2) Masyarakat mendukung dengan adanya perkembangan pada lembaga, 

3) Masyarakat memiliki nilai positif terhadap lembaga, 

4) Masyarakat merasa ikut andil dalam pembangunan pendidikan, karena 

lembaga selalu berusaha mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan. 

Berbicara tentang implikasi/dampak dari mutu pendidikan, Sitompul 

(dalam Syafaruddin dan Mesiono (2006: 57)) pernah menyatakan bahwa 

kualitas pendidikan yang berhasil ditandai atas beberapa indikator: 

1. Tingginya rasa kepuasan pengajaran dan tingginya pengharapan murid. 

2. Tercapainya target kurikulum pengajaran.  

3. Pembinaan yang sangat baik terhadap spiritual, moral, sosial dan 

pengembangan budaya pengajar.  

4. Tidak ada murid yang bermasalah dalam kejiwaan atau resiko emosional.  

5. Tidak ada pertentangan antara hubungan murid dengan para guru/staf. 
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Implikasi dari mutu pendidikan merupahan sesuatu yang dihasilkan 

(output) setelah melalui proses manajemen dan pengorganisasian, diantara 

faktor yang sangat menentukan dalam proses tersebut adalah menajemen 

kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam 

keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang 

menata kelembagaan organisasinya secara sangat terstruktur, dan mempunyai 

hubungan persahabatan yang sangat baik, saling percaya, saling menghargai, 

dan senantiasa hangat dengan bawahannya. Artinya pemimpin (baca: kepala 

sekolah) harus dapat menciptakan suasana yang penuh dengan kekeluargaan 

dengan seluruh warga sekolah. Kepala Sekolah juga dituntut agar dapat 

menciptakan sekolah yang bermutu, apalagi pada zaman sekarang ini yang 

serba dinamis dan perubahan-perubahan harus direspon cepat agar dapat 

mengikuti perkembangan zaman serta tuntutan stakeholder pendidikan 

sehingga menciptakan lulusan-lulusan terbaik. 

Berdasarkan temuan penelitian dan kesesuaian dengan teori/konsep 

tentang studi evaluasi implikasi peningkatan mutu pendidikan terdapat 

beberapa kesesuaian, sehingga peneliti berpendapat bahwa peningkatan mutu 

pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di 

SMP NU Terpadu Brebes memiliki dampak/implikasi yang positif, baik 

terhadap institusi sekolah, terhadap manajemen internal sekolah, terhadap 

siswa dan lulusan, bahkan terhadap lingkungan masyarakat sekitar sekolah. 

Peneliti sangat meyakini bahwa kepemimpinan yang berkualitas akan 

berdampak perbedaan yang signifikan terhadap sekolah dan siswa (output). 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Bahasan-bahasan dalam penelitian tesis ini memberikan gambaran 

tentang Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemenuhan Standar 

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di SMP NU Terpadu Brebes. Dari uraian 

dan pembahasan dalam tesis ini, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes telah terpenuhi dengan baik, sebagaimana standar mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan yang telah di tetapkan oleh pemerintah 

yang terdiri dari standar kualifikasi akademik, standar kompetensi 

(pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesinal), sehat jasmani dan rohani, 

serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. SMP NU Terpadu 

Brebes memiliki kebijakan tambahan untuk pendidik dan tenaga 

kependidikannya, yaitu lancar membaca Al-Qur’an, mampu 

mengintegrasikan nilai-nilai kesilaman (al-Qur’an) di dalam proses 

pembelajaran. karena sekolah menginginkan seorang pendidik dan tenaga 

pendidikan professional yang tidak hanya cerdas dan intelektul (IPTEK) 

saja , namun juga seimbang dengan IMTAQ-nya.  

2. Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes, diantaranya: komitmen bersama seluruh stakeholder 

sekolah, merumuskan visi dan misi berbasis mutu, memberdayakan 
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seluruh komponen, penciptaan budaya positif, Pelibatan Masyarakat, 

adanya reward and punishment, evaluasi diri sekolah, membuat perencaan 

sekolah berbasis mutu, melaksanakan kontrol manajerial, dan  perbaikan 

terus menerus. 

3. Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan 

tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes berimplikasi pada 

beberapa hal/sektor. Pertama, implikasi terhadap institusi sekolah. Kedua, 

implikasi terhadap manajemen sekolah. Ketiga, implikasi terhadap siswa 

dan alumni. Dan keempat, implikasi terhadap masyarakat sekitar. 

 

B. Saran 

1. Bagi Kepala sekolah, diharapkan untuk dapat lebih mengembangkan 

pendidik dan tenaga kependidikan yang ada, memberikan motivasi untuk 

dapat bersama-sama mewujudkan tujuan pendidikan. Disamping itu, 

pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan 

jumlah kebutuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan. 

2. Bagi para guru, untuk lebih meningkatkan upaya dalam mengembangkan 

kompetensi (potensi) yang dimiliki, baik yang berkaitan dengan dirinya 

sendiri, yang berkaitan dengan pelajaran yang diampu, maupun yang 

berkaitan dengan muridnya. Sehingga pendidikan ke depan akan semakin 

baik, dan tentunya bermutu sehingga dapat menghasilkan generasi bangsa 

yang bermutu. 
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Lampiran 3 

PANDUAN OBSERVASI, INTERVIEW DAN DOKUMENTASI 

NO URAIAN KEGIATAN TEKNIK 

1 Kondisi umum atau menyeluruh tentang SMP NU Terpadu 

Brebes, yaitu tentang kondisi riil di lapangan dan mengamati 

dokumen-dokumen/arsip tertulis, dengan fokus 

pengamatannya adalah: 

a. Lokasi penelitian, meliputi letak geografis, kondisi umum, 

sumber daya yang dimiliki, serta potensi sekolah; 

b. Mengamati manajemen sekolah; dan 

c. Mengamati fasilitas pembelajaran yang dimiliki oleh 

sekolah.  

Observasi, 

interview, 

dokumentasi 

 

2 Pengumpulan data dari berbagai dokumentasi di SMP NU 

Terpadu Brebes,  dengan fokus: 

a. Profil sekolah (Visi, misi, dan tujuan sekolah) 

b. struktur organisasi sekolah; 

c. kondisi pendidik dan tenaga kependidikan;  

d. kondisi peserta didik; dan 

e. Foto-foto (dokumentasi) pendukung lainnya. 

Observasi, 

dokumentasi 

 

3 Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP 

NU Terpadu Brebes, dengan fokus: 

a. Mengamati daftar nominatif pendidik dan tenaga 

kependidikan (GTT dan PTT); 

Observasi, 

interview, 

dokumentasi 
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NO URAIAN KEGIATAN TEKNIK 

b. Mengamati kesesuaian kompetensi GTT dan PTT dengan 

mata pelajaran/bidang yang diampu; dan 

4 Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP 

NU Terpadu Brebes, dengan fokus pengamatan sebagai 

berikut : 

a. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan 

tenaga kependidikan; 

b. Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

Observasi, 

interview, 

dokumentasi 

 

5 Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa di SMP NU Terpadu Brebes, dengan fokus 

pengamatan sebagai berikut : 

a. Implikasi peningkatan mutu pada tahap proses belajar 

peserta didik 

b. Implikasi peningkatan mutu pada tahap hasil belajar 

peserta didik 

Observasi, 

interview, 

dokumentasi 
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Lampiran 4 

PANDUAN WAWANCARA 1  

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Informan : Kepala SMP NU Terpadu Brebes 

 

POIN-POIN PERTANYAAN WAWANCARA 

A. Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

1. Bagaimana keadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di 

sekolah ini? 

2. Bagaimana keterpenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan sesuai 

standar pendidikan nasional di sekolah ini? 

3. Apa saja yang Anda lakukan dalam rangka pemenuhan pendidik dan 

tenaga kependidikan agar sesuai standar pendidikan nasional? 

4. Seandainya Anda membutuhkan tenaga pendidik atau staf administrasi, 

dan ternyata yang melamar itu orang yang tak se-ideologi (non-NU), akan 

tetapi ia mempuni dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di 

sekolah ini, apa kebijakan Anda? 

B. Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan  

1. Upaya apa yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan? 

2. Strategi apa yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan? 

3. Sejauh mana tingkat keberhasilan dari upaya dan strategi yang telah 

dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan? 

C. Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik 

dan tenaga kependidikan terhadap hasil belajar siswa 

1. Dari pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan (upaya 

peningkatan mutu) yang telah dilakukan di sekolah ini, apakah ada 

implikasinya  terhadap hasil belajar siswa? 

(jika Ya, dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya) 

2. Bagaimana contoh implikasi tersebut pada tahap proses belajar siswa? 

3. Bagaimana contoh implikasi tersebut pada tahap hasil belajar siswa? 
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PANDUAN WAWANCARA 2 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Informan : Wakil Kepala SMP NU Terpadu Brebes 

 

POIN-POIN PERTANYAAN WAWANCARA 

A. Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

1. Bagaimana perkembangan guru dan TU di sekolah ini? 

2. Bagaimana standar untuk tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini, 

yang terdiri dari kualifikasi akademik, standar kompetensi, dan lain 

sebagainya. Menurut Anda sudah berapa persenkah guru-guru dan TU 

disini memenuhi standar tersebut? 

3. Apakah di sekolah ini ada kebijakan sendiri untuk para tenaga pendidik 

dan kependidikannya? Kalau ada, seperti apa kebijakannya? 

 

B. Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan  

1. Berbicara mengenai mutu, menurut Anda mutu sekolah ini sendiri 

bagaimana?  

2. Apakah di sekolah ini ada semacam tim khusus yang terdiri dari beberapa 

orang yang ditugaskan untuk pengembangan sekolah? Kalau ada, mohon 

dijelaskan gambaran dan tugas-tugasnya? 

 

C. Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik 

dan tenaga kependidikan terhadap hasil belajar siswa 

1. Langkah strategis seperti apa (selain normatif) yang diterapkan dalam 

proses KBM dalam rangka meningkatkan mutu di sekolah ini? 

2. Bagaimana sekolah ini meningkatkan prestasi siswa baik dalm bidang 

akademik maupun non akademik? 
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PANDUAN WAWANCARA 3 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Informan : Kepala TU SMP NU Terpadu Brebes 

 

POIN-POIN PERTANYAAN WAWANCARA 

A. Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

1. Apa saja tugas TU dalam rangka pemenuhan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai standar pendidikan nasional di sekolah ini? 

2. Apakah staf TU disini mahir komputer dan internet? 

3. Sejauh ini, dalam pengurusan administratif, apakah ada kendala yang 

menghambat pekerjaan anda? Jika ada, bagaimana Anda mengatasinya? 

4. Bagaimana tanggungjawab kepala sekolah? 

 

B. Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan  

1. Seberapa banyak perkembangan guru, siswa, fasilitas, budayanya, dan 

tentunya dampaknya bagi perkembangan mutu sekolah ini yang Anda 

ketahui? 

2. Seberapa efektif kebijakan sekolah berkaitan upaya dan strategi 

peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, menurut Anda? 

 

C. Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik 

dan tenaga kependidikan  

1. Apa saja fasilitasi yang diberikan TU pada tahap proses KBM? 

2. Berkaitan dengan laporan hasil belajar siswa, apakah sudah menggunakan 

sistem komputerisasi? 
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PANDUAN WAWANCARA 4 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Informan : Dewan Guru SMP NU Terpadu Brebes 

 

POIN-POIN PERTANYAAN WAWANCARA 

A. Pemenuhan standar pendidik  

1. Apakah Anda mengetahui standar guru di sekolah ini? jelaskan! 

2. Bagaimana dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah untuk guru? 

Seperti standar kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani rohani, 

dan mempunyai jiwa untuk mengembangkan pendidikan. apakah Anda 

menerapkan standar tersebut, terutama standar kompetensi? 

3. Metode yang digunakan dalam melaksanakan KBM, Anda menggunakan 

metode apa? 

4. Jika ada kendala yang disebabkan dari metode tersebut, bagaimana Anda 

mengatasinya?? 

 

B. Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik  

1. Selain mempersiapkan perangkat pembelajaran dan melaksanakannya, 

untuk pengembangan guru disini biasanya seperti apa? 

2. Apakah Anda bisa mengintegrasikan al-qur’an di dalam pembelajaran? 

3. Apakah Anda pernah ikut pelatihan, diklat, atau seminar yang dapat 

menunjang pada kompetensi anda sebagai guru? 

4. Apakah ada evaluasi guru dari kepala sekolah? 

 

C. Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik  

1. Bagaimana Anda meningkatkan prestasi siswa, baik dalm bidang 

akademik maupun non akademik? 

2. Bagaimana Anda menjalin hubungan baik dengan para guru, TU, siswa 

dan masyarakat sekitar sekolah? 
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PANDUAN WAWANCARA 5 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Informan : - Siswa SMP NU Terpadu Brebes  

- Alumni SMP NU Terpadu Brebes 

- Orangtua/wali siswa SMP NU Terpadu Brebes 

- Masyarakat sekitar SMP NU Terpadu Brebes 

 

POIN-POIN PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Untuk Siswa dan Alumni: 

1. Apa saja yang Anda ketahui tentang SMP NU Terpadu Brebes? 

2. Bagaimana dengan guru-guru dan karyawan SMP NU Terpadu Brebes? 

3. Seperti apa pembelajaran yang ada di SMP NU Terpadu Brebes? 

4. Seberapa efektif pembelajaran tersebut terhadap prestasi belajar Anda? 

5. Berikan saran dan masukan demi peningkatan mutu pendidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes? 

 

Untuk orangtua/wali siswa dan masyarakat sekitar: 

1. Apa saja yang Anda ketahui tentang SMP NU Terpadu Brebes? 

2. Bagaimana dengan guru-guru dan karyawan SMP NU Terpadu Brebes? 

3. Seberapa sering Anda dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh SMP NU Terpadu Brebes? Contohkan! 

4. Berikan saran dan masukan demi peningkatan mutu pendidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes? 
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Lampiran 5 

CATATAN WAWANCARA 1 
 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Bpk. Mohammad Komarudin, S.Pd. 

Jabatan : Kepala SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes 

Tanggal : 20 Januari 2020 

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 08.25 WIB, Peneliti  menemui 

Kepala SMP NU Terpadu Brebes (Bpk. Mohammad Komarudin, S.Pd.). 

Pertemuan ini berada di ruang BK, bertujuan untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan topik yaitu Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes. Peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bpk. Mohammad Komarudin, 

S.Pd.selaku Kepala SMP NU Terpadu Brebes, dan beliau pun berkenan 

memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang peneliti ajukan. 

Adapun hasil wawancara antara peneliti (P) dengan responden (R) tersebut dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

P : Bagaimana keadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah 

ini? 

 

R : “Semua pendidik disini telah memenuhi syarat kualifikasi akademik 

sebagaimana ditetapkan pemerintah, namun berbeda dengan keadaan tenaga 

kependidikan disini” 
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P : Bagaimana keterpenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan sesuai 

standar pendidikan nasional di sekolah ini? 

 

R : “Dari kebutuhan guru untuk 20 mapel sudah terpenuhi 16 guru. Kalau staf 

administrasinya baru 2 orang yang kami punya, satu orang untuk kepala TU, 

satu orang lagi untuk staf TU, dan dua orang tersebut sudah S1. Sedangkan 

untuk posisi Bendahara sekolah, kami masih tugaskan kepada salah satu 

guru yang kami pandang mampu untuk merangkap tugas tersebut. 

 

P : Apa saja yang Anda lakukan dalam rangka pemenuhan pendidik dan tenaga 

kependidikan agar sesuai standar pendidikan nasional? 

 

R : “Kekosongan 4 mapel kita sikapi dengan menugaskan mapel tambahan untuk 

beberapa guru, prinsipnya mapel-mapel tersebut masih satu rumpun dengan 

kompetensi guru tersebut. Dan 4 mapel tersebut bukanlah mata pelajaran 

wajib (Kelompok A).” 

 

P : Seandainya Anda membutuhkan tenaga pendidik atau staf administrasi, dan 

ternyata yang melamar itu orang yang tak se-ideologi (non-NU), akan tetapi 

ia mempuni dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di sekolah ini, 

apa kebijakan Anda? 

 

R : “Diusahakan orang NU dulu oh mas,,, kecuali kalau sudah ga 

memungkinkan untuk di-isi oleh orang NU, baru kami konsultasikan dengan 

Pengurus LP Ma‟arif selaku atasan kami.” 

 

P : Upaya apa yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan? 

 

R : “Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, kami berupaya 

memaksimalkan mutu sekolah melalui tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan, apabila guru dan tenaga kependidikan sudah memenuhi 

standar maka proses kegiatan belajar mengajar yang diharapkan dapat 

berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.” 

 

P : Strategi apa yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan? 

 

R : “Ke depan, rencana strategis yang akan kami lakukan adalah:                        

1). Penambahan jumlah tenaga kependidikan sebanyak 2 orang, dari 2 orang 

menjadi 4 orang; 2). Peningkatan guru berkualifikasi S-1 menjadi S-2;           

3).Peningakatan jumlah guru yang mengikuti pelatihan sebesar 50% dari 

50%, menjadi 100%. Disamping renstra tersebut, kami juga berupaya 

mewujudkan visi dan misi sekolah. Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan 

visi dan misi itu bukan hanya berdasakan komitmen, tapi juga kami perlu 
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mencari dukungan dari stakeholders, siswa dan masyarakat serta 

pemerintah. Juga evaluasi pelaksaan kegiatan di sekolah, dan perbaikan 

yang akan terus kami lakukan. Karena di dalam setiap kegiatan pasti ada 

kendala, dan nanti ketika ada evaluasi, maka hal tersebut yang akan menjadi 

patokan kami untuk perbaikan kedepan.” 

 

P : Sejauh mana tingkat keberhasilan dari upaya dan strategi yang telah 

dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan? 

 

R : “Disamping komitmen semua warga sekolah, kami juga mengeluarkan 

beberapa kebijakan kepada para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 

yang ada. Yakni adanya reward and punishment. Kebijakan tersebut diambil 

untuk lebih mendisiplinkan para PTK yang ada, kami mengambil kebijakan 

pemotongan gaji bagi para guru yang tidak mengajar atau bolos, jadi kami 

seperti menggaji guru itu perjam mas, bukan perkali datang, tapi ada juga 

beberapa guru yang kami gaji perkali datang, dan upaya ini cukup efektif 

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan”  

 

P : Dari pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan (upaya 

peningkatan mutu) yang telah dilakukan di sekolah ini, apakah ada 

implikasinya  terhadap hasil belajar siswa?  

 

R : “Tentu ada dong,” 

 

P : Bagaimana contoh implikasi tersebut pada tahap proses belajar siswa? 

 

R : “Dari upaya dan ikhtiar peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar PTK yang telah kami lakukan, ternyata dampaknya mulai terasa, 

mas. Diantaranya sekolah kami memiliki nilai positif di masyarakat, terbukti 

sekarang ini banyak pihakk-pihak yang mendukung program dan kegiatan 

sekolah. Hal lainnya melalui  pembiasaan-pembiasaan hal-halm positif yang 

kami terapkan kepada warga sekolah maka tercipta budaya Islami yang baik, 

disamping itu tercipta juga suasana belajar yang kondusif dan efektif. Oh… 

iya, ada juga implikasi dari program peningkatan kompetensi yang 

berkelanjutan, sekarang ini kami memiliki banyak tenaga pendidik dan 

kependidikan yang ingin berkembang secara kompetensi.” 

 

P : Bagaimana contoh implikasi tersebut pada tahap hasil belajar siswa? 

 

R : “Kaitannya dengan hasil belajar, siswa dapat mengembangkan potensi yang 

ada pada dirinya, lebih mudah dalam menerima informasi dari guru jika 

guru menggunakan metode yang variatif, lebih bisa mengaplikasikan 

keilmuannya, dan siswa merasa lebih banyak mengalami perkembangan 

terhadap keilmuannya.” 
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P : Oke…, kiranya wawancara hari ini saya cukupkan sampai disini. Barangkali          

di lain hari saya masih membutuhkan penjelasan dari Bapak, saya mohon 

kiranya Bapak masih bersedia. 

 

R : Dengan senang hati, Pak. 

 

P : Terima kasih banyak, Pak. 

 

R : Sama-sama, Pak. 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

 

 

Brebes, 20 Januari 2020 

Responden 

 

 

Mohammad Komarudin, S.Pd. 
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CATATAN WAWANCARA 2 (a) 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Ibu Evi Lisnayanti, S.Pd. 

Jabatan : Wakil Kepala SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes 

Tanggal : 27 Januari 2020 

Waktu : Pukul 08.25 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

 

Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 08.25 WIB, Peneliti  menemui 

Wakil Kepala SMP NU Terpadu Brebes (Ibu Evi Lisnayanti, S.Pd.). Pertemuan 

ini berada di ruang kerjanya, bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan topik yaitu Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes. Peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada Evi Lisnayanti, S.Pd. selaku Wakil 

Kepala, dan beliau pun berkenan memberikan jawaban dan penjelasan atas 

pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun hasil wawancara antara peneliti (P) 

dengan responden (R) tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

P : Apakah benar anda adalah Evi Lisnayanti, S.Pd. selaku Wakil Kepala SMP 

NU Terpadu Brebes sebagaimana informasi awal yang saya dapatkan ?  

 

R : Ya … benar. 

 

P :  Langsung saja pada pokok permasalahannya Bu, Bagaimana perkembangan 

guru dan TU di sekolah ini? Bisa dijelaskan Bu? 
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R : “Sekolah ini sudah banyak mengalami perkembangan, mulai dari fasilitasnya 

dan tentunya guru-gurunya, dan keilmuannya menurut saya pastinya lebih 

baik dari pada sebelumnya-sebelumnya. Tapi bukan berarti guru-guru dulu 

itu tidak memiliki keilmuan, hanya saja kurang dalam segi metode, dan masih 

belum bisa berfikir terbuka.” 

 

P : Bagaimana standar untuk tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini, 

yang terdiri dari kualifikasi akademik, standar kompetensi, dan lain 

sebagainya. Menurut Anda sudah berapa persenkah guru-guru dan TU disini 

memenuhi standar tersebut? 

 

R : “Untuk akademisnya tenaga kependidikan di sekolah kami sudah sesuai 

standar kualifikasi SI, permasalahannya hanya tenaga yang ada belum 

memenuhi kebutuhan jumlah standat tenaga kependidikan yang ditetapkan 

pemerintah, hal ini berkaitan dengan rasio jumlah siswa dan beberapa 

fasilitas penunjang yang ada dengan pembiayaan. Masih ada beberapa 

kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti kepala perpustakaan, tenaga 

perpustakaan, dan tenaga laboratorium. Meski demikian, kebutuhan tenaga 

perpustakaan masih bisa kami atasi dengan memberikan tugas tambahan 

kepada guru untuk merangkap tenaga perpustakaan. Ya… mau bagaimana 

lagi mas, kenyataannya memang demikian di sinii.” 

 

P : Apakah di sekolah ini ada kebijakan sendiri untuk para tenaga pendidik dan 

kependidikannya? Kalau ada, seperti apa kebijakannya? 

 

R : “Komitmen bersama dari Kepala, semua guru dan karyawan (TU) untuk 

memajukan sekolah, dan sebagai konsekuensinya kami menerapkan adanya 

reward and punishment,”  

 

P : Apakah di sekolah ini ada semacam tim khusus yang terdiri dari beberapa 

orang yang ditugaskan untuk pengembangan sekolah? Kalau ada, mohon 

dijelaskan gambaran dan tugas-tugasnya? 

 

R : “Kalau tim khusus sih belum ada mas, tapi kami sering mengadakan 

pertemuan rutin dengan agenda pembahasan progress pembelajaran, strategi 

dan evaluasinya.” 

 

P : Langkah strategis seperti apa (selain normatif) yang diterapkan dalam proses 

KBM dalam rangka meningkatkan mutu di sekolah ini? 

 

R : “Kami selalu mendorong dan menekankan kepada semua guru untuk 

menerapkan kompetensi-kompetensinya, sehingga tidak hanya hafal secara 

teorinya. Setidaknya ada empat kompetensi yang bisa diterapkan yaitu 

pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.” 
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P : Bagaimana sekolah ini meningkatkan prestasi siswa baik dalam bidang 

akademik maupun non akademik? 

 

R : “Kunci utamanya ada pada guru, mas. Untuk dapat meningkatkan prestasi 

siswa, guru harus menguasai landasan pendidikan, pemahaman terhadap 

psikologi pendidikan, mampu mengaplikasikan metode dan strategi 

pembelajaran, mampu merancang media dan sumber belajar, melaksanakan 

evaluasi pembelajaran, menyusun program pembelajaran, melaksanakan 

unsur-unsur yang menunjang (diklat/pelatihan), dan melaksanakan penelitian 

dan berfikir ilmiah. Kalo semua itu bisa diaplikasikan dalam setiap 

pembelajaran, aka nada dampak positif berkaitan dengan prestasi siswa.” 

 

P : Oke…, kiranya wawancara hari ini saya cukupkan sampai disini. Barangkali          

di lain hari saya masih membutuhkan penjelasan dari Bapak, saya mohon 

kiranya Bapak masih bersedia. 

 

R : Dengan senang hati, Mas. 

 

P : Terima kasih banyak, Bu. 

 

R : Sama-sama, mas. 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

Brebes, 27 Januari 2020 

Responden 

 

 

Evi Lisnayanti, S.Pd. 
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CATATAN WAWANCARA 2 (b) 
Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Bpk. Nur Diantoro Hadi Isnanto, S.Kom. 

Jabatan : Wakil Kepala Bidang Humasy SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes 

Tanggal : 27 Januari 2020 

Waktu : Pukul 08.25 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

 

Pada hari Senin tanggal 27 Januari pukul 10.00 WIB, Peneliti  menemui Wakil 

Kepala Bidang Humas SMP NU Terpadu Brebes (Bpk. Nur Diantoro Hadi 

Isnanto, S.Kom). Pertemuan ini berada di ruang kerjanya, bertujuan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yaitu Peningkatan mutu 

pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP 

NU Terpadu Brebes. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bpk. Nur 

Diantoro Hadi Isnanto, S.Kom selaku Wakil Kepala Bidang Humas, dan beliau 

pun berkenan memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang peneliti 

ajukan. Adapun hasil wawancara antara peneliti (P) dengan responden (R) 

tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

P : Apakah benar anda adalah Bapak Nur Diantoro Hadi Isnanto, S.Kom selaku 

Wakil Kepala SMP NU Terpadu Brebes sebagaimana informasi awal yang 

saya dapatkan ?  

 

R : Ya … benar. 
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P :  Langsung saja pada pokok permasalahannya Pak, Bagaimana pemenuhan 

guru dan TU di sekolah ini? Bisa dijelaskan Pak? 

 

R : “Dari kebutuhan guru untuk 20 mapel sudah terpenuhi 16 guru, masih ada 

kekosongan 4 mapel. Sedangkan dari 5 kebutuhan tenaga kependidikan baru 

2 orang yang kami punya, satu orang untuk kepala TU, satu orang lagi untuk 

staf TU.” 

 

P : Bagaimana standar untuk tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini, 

yang terdiri dari kualifikasi akademik, standar kompetensi, dan lain 

sebagainya.? 

 

R : “Secara kualifikasi akademis untuk guru-guru di Sekolah ini sudah bagus, 

guru-gurunya sudah S1 semua dan mapel yang diampu sudah sesuai dengan 

kompetensi pendidikannya, dan dua orang TU juga sudah S1.” 

 

P : Apakah di sekolah ini ada kebijakan khusus untuk humasy? Kalau ada, 

seperti apa kebijakannya? 

 

R : “Hubungan warga sekolah dengan masyarakat sudah baik dan harmonis, 

dan masyarakat juga menilai, bahwa sekolah juga mengalami banyak 

perkembangan. Para guru juga dapat bergaul secara efektif, baik dengan 

sesama guru, siswa, dan masyarakat sekitar, sesuai dengan tujuan  jangka 

menengah dari SMP NU Terpadu Brebes  yakni terbangunnya jejaring atau 

kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.” 

 

P : Langkah strategis seperti apa (selain normatif) yang diterapkan bidang 

humasy dalam rangka meningkatkan mutu di sekolah ini? 

 

R : “Dengan sering diadakannya pertemuan dengan komite sekolah dan  

walisiswa, maka sekolah memiliki tolak ukur evaluasi yang jelas, dari mulai 

menerima masukan-masukan untuk kemudian masuk dalam perencanaan 

program-program yang lebih matang, berkualitas, dan efektif. Selain itu, 

tumbuh motivasi dan komitmen bersama dari semua warga sekolah untuk 

mengembangkan sekolah menjadi lebih baik.” 

 

P : Oke…, kiranya wawancara hari ini saya cukupkan sampai disini. Barangkali          

di lain hari saya masih membutuhkan penjelasan dari Bapak, saya mohon 

kiranya Bapak masih bersedia. 

 

R : Dengan senang hati, Mas. 

 

P : Terima kasih banyak, Pak. 

 

R : Sama-sama, mas. 

 



203 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

Brebes, 27 Januari 2020 

Responden 

 

 

Nur Diantoro H. Isnanto, S.Kom. 
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CATATAN WAWANCARA 2 (c) 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Ibu Uly Zulfatunni`mah, S.Pd.I. 

Jabatan : Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes 

Tanggal : 27 Januari 2020 

Waktu : Pukul 08.25 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

 

Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 11.10 WIB, Peneliti  menemui 

Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP NU Terpadu Brebes (Ibu Uly 

Zulfatunni`mah, S.Pd.I.). Pertemuan ini berada di ruang kerjanya, bertujuan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yaitu Peningkatan mutu 

pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP 

NU Terpadu Brebes. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Uly 

Zulfatunni`mah, S.Pd.I.selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, dan beliau pun 

berkenan memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang peneliti 

ajukan. Adapun hasil wawancara antara peneliti (P) dengan responden (R) 

tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

P : Apakah benar anda adalah Ibu Uly Zulfatunni`mah, S.Pd.I. selaku Wakil 

Kepala SMP NU Terpadu Brebes sebagaimana informasi awal yang saya 

dapatkan ?  

 

R : Ya … benar. 

 

 



205 

 

P :  Langsung saja pada pokok permasalahannya Bu, sekolah ini menggunakan 

kurikulum apa? Dan bagaimana penerapan kurikulum di sekolah ini dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan? Bisa dijelaskan Bu? 

 

R : “Kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum 2013 dengan 

penambahan mata pelajaran tertentu sesuai ciri khas lingkungan di sini. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP NU Terpadu Brebes ini 

dilakukan pembaharuan kurikulum (dalam waktu tertentu) pada tiga aspek 

penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi..” 

 

P : Bisa lebih spesifik bu, berkaitan dengan pembaharuan kurikulum yang Ibu 

maksudkan tadi? 

 

R : “Ya tentu guru harus membuat RPP, prota, promes, dan silabus karena itu 

kalau diibaratkan orang buta adalah tongkatnya, sebagai alat penuntun guru 

dalam mengajar. Nah pembaharuan yang saya maksud adalah di sekolah ini 

ada tambahan kebijakan untuk para guru dalam hal kurikulum, salah satunya 

ialah mengintegrasikan nilai-nilai keislaman (al-Qur‟an) di dalam setiap 

pembelajaran.” 

 

P : Apakah di sekolah ini ada kebijakan tersendiri untuk para guru berkaitan 

dengan kurikulum? Kalau ada, seperti apa kebijakannya? 

 

R : “Guru di sini perlu memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

sekolah dalam bidang kurikulum. Dalam isi kebijakan kurikulum 

(mengintegrasikan nilai-nilai keislaman) yang telah ditetapkan oleh sekolah, 

tentu akan sangat berhubungan sekali dengan proses pengembangan 

kurikulum yang akan di buat oleh para guru. sehingga dapat diketahui sejauh 

mana implementasi kebijakan sekolah tersebut dapat tercapai” 

 

P : Berbicara mengenai mutu, menurut Anda mutu pembelajaran sekolah ini 

sendiri bagaimana? 

 

R : “Pelaksanaan pembelajaran disini menuntut guru untuk selalu memberikan 

pengetahuan-pengetahuan baru kepada para siswanya, karena hal tersebut 

dapat memacu siswa untuk lebih semangat dalam belajar, sehingga 

diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.”  

“Sebagian guru juga sudah terlihat banyak mengalami perkembangan dalam 

melaksanakan proses KBM, terbukti dengan praktek langsung yang dalam 

pelajaran IPA, dimana guru melibatkan siswa secara langsung dalam proses 

pembelajaran dengan alam. Dan juga pelajaran-pelajaran lainnya.”  

 

P : Langkah strategis seperti apa (selain normatif) yang diterapkan dalam proses 

KBM dalam rangka meningkatkan mutu di sekolah ini? 
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R : “Keberagaman metode guru sangat berpengaruh terhadap antusiame belajar 

siswa, terlihat dari hasil observasi hari ini, dimana guru yang 

mengikutsertakan siswa aktif dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) lebih efektif dari pada metode ceramah, dan waktu pun juga sangat 

berpengaruh”. 

 

P : Bagaimana sekolah ini meningkatkan prestasi siswa baik dalm bidang 

akademik maupun non akademik? 

 

R : “Dalam hal non akademik tapi sangat bermanfaat kelak bagi siswa adalah 

dengan membiasakan tadarus klasikal surat-surat pendek pada pagi hari 

sebelum KBM di tiap kelas.” 

“tiap saya sampai di kelas (pada jam pertama) selalu di sambut dengan 

suara riuh siswa yang membaca surat al-Waqi‟ah, beberapa menit kemudian 

di lanjutkan dengan pembacaan do‟a sebelum belajar.”  

 

P : Oke…, kiranya wawancara hari ini saya cukupkan sampai disini. Barangkali          

di lain hari saya masih membutuhkan penjelasan dari Bapak, saya mohon 

kiranya Ibu masih bersedia. 

 

R : Dengan senang hati, Mas. 

 

P : Terima kasih banyak, Bu. 

 

R : Sama-sama, mas. 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

Brebes, 27 Januari 2020 

Responden 

 

 

Uly Zulfatunni`mah, S.Pd.I.. 
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CATATAN WAWANCARA 3 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Bpk. Bayu Rohmawan, S.Pd  

Jabatan : Kepala TU SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes 

Tanggal : 22 Januari 2020 

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

 

Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 10.00 WIB, Peneliti  menemui 

Kepala TU SMP NU Terpadu Brebes (Bayu Rohmawan, S.Pd). Pertemuan ini 

berada di ruang TU, bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

topik yaitu Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik 

dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes. Peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada Bpk. Bayu Rohmawan, S.Pd. selaku Kepala TU, dan 

beliau pun berkenan memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang 

peneliti ajukan. Adapun hasil wawancara antara peneliti (P) dengan responden (R) 

tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

P : Apakah benar anda adalah Bpk. Bayu Rohmawan, Kepala Tata Usaha di 

Sekolah ini sebagaimana informasi awal yang saya dapatkan ?  

 

R : Betul. 

 

P :  Langsung saja pada pokok permasalahannya Pak, Apa saja tugas TU dalam 

rangka pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar 

pendidikan nasional di sekolah ini? Bisa dijelaskan Pak ? 
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R : “Mengenai tugas TU itu komplit sekali mas, kami berurusan dengan segala 

macam pekerjaan, mulai dari menyiapkan absen guru, absen siswa, surat 

menyurat, pemberkasan, menyiapkan form evaluasi, jadwal, form silabus 

untuk guru, rapor siswa, dan lain sebagainya.” 

 

P : Apakah staf TU disini mahir komputer dan internet? 

 

R : “ya, kalau admistrasi disini sudah tidak manual tulis tangan lagi mas, 

laporan-laporan sudah harus diketik komputer, baik laporan sekolah ke 

dinas, atau pun ke yayasan. Atau lebih ke bawah lagi, laporan guru ke 

sekolah, absen, dan tidak jarang guru meminta murid-murid menulis 

tugasnya harus di ketik.” 

 

P : Sejauh ini, dalam pengurusan administratif, apakah ada kendala yang 

menghambat pekerjaan anda? Jika ada, bagaimana Anda mengatasinya? 

 

R : “Karena beberapa pelaksana tugas tenaga kependidikan di sekolah ini 

berperan ganda, ya sebagai guru, sebagai pemantau yang biasanya disebut 

guru piket, ya sebagai tenaga laboran dan perpustakaan, karena untuk TU 

tenaganya masih kurang, kami hanya mempunyai 2 orang yang murni tenaga 

kependidikan, sehingga yang berhubungan langsung dengan segala urusan 

administratif itu masih ada kekurangan 3orang.”  

 

P : Seberapa banyak perkembangan guru, siswa, fasilitas, budayanya, dan 

tentunya dampaknya bagi perkembangan mutu sekolah ini yang Anda 

ketahui? 

 

R : “Sekolah ini sudah banyak mengalami perkembangan, mulai dari fasilitasnya 

dan tentunya guru-gurunya, dan keilmuannya menurut saya pastinya lebih 

baik dari pada sebelumnya-sebelumnya.” 

 

P : Seberapa efektif kebijakan sekolah berkaitan upaya dan strategi peningkatan 

mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, menurut Anda? 

 

R : “Kalau dituangkan dalam angka, ya sekitar 70% efektif, pak. Dan angka 

efektifitas kebijakan internal sekolah akan semakin naik jika rasio kebutuhan 

guru dan TU terpenuhi, untuk saat ini kami masih kekurangan sumber daya 

guru dan TU.” 

 

P : Apa saja fasilitasi yang diberikan TU pada tahap proses KBM? 

 

R : “Mulai dari menyiapkan absen guru, absen siswa, surat menyurat, 

pemberkasan, menyiapkan form evaluasi, jadwal, form silabus untuk guru, 

rapor siswa, dan lain sebagainya.” 
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      “Prinsipnya, tugas Kami di tata usaha adalah memberikan dukungan 

administrative dan teknis dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di sekolah ini.” 

 

P : Berkaitan dengan laporan hasil belajar siswa, apakah sudah menggunakan 

sistem komputerisasi? 

 

R :  ”Alhamdulillah sejak awal pemberlakuan K-13, laporan hasil belajar siswa 

di sekolah kami sudah menggunakan sistem komputerisasi.” 

 

P : Wah, semakin menarik saja obrolan kita pagi ini. Tapi kiranya wawancara 

hari ini saya cukupkan sampai disini. Barangkali di lain hari saya masih 

membutuhkan penjelasan dari Bapak, saya mohon kiranya Bapak masih 

bersedia. 

 

R : Dengan senang hati, Pak. 

 

P : Terima kasih banyak, Pak. 

 

R : Sama-sama, Mas. 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

 

Brebes, 22 Januari 2020 

Responden 

 

 

Bayu Rohmawan, S.Pd.  
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CATATAN WAWANCARA 4 (a) 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Ibu Vitri Nasikhatun Barokah, S.Pd. 

Jabatan : Guru Mapel Bahasa Indonesia SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes 

Tanggal : 23 Januari 2020 

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

 

Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 09.00 WIB, Peneliti  menemui 

Guru Mapel Bahasa Indonesia SMP NU Terpadu Brebes (Ibu Vitri Nasikhatun 

Barokah, S.Pd.). Pertemuan ini berada di ruang BK, bertujuan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yaitu Peningkatan mutu 

pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP 

NU Terpadu Brebes. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Vitri 

Nasikhatun Barokah, S.Pd dan beliau pun berkenan memberikan jawaban dan 

penjelasan atas pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun hasil wawancara antara 

peneliti (P) dengan responden (R) tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

P : Apakah benar Anda adalah Ibu Vitri Nasikhatun Barokah, selaku Guru Mapel 

Bahasa Indonesia di sekolah ini sebagaimana informasi awal yang saya 

dapatkan ?  

 

R : Benar, Mas. 

 

P :  Langsung saja pada pokok permasalahannya Bu, Apakah Anda mengetahui 

standar guru di sekolah ini? Bisa dijelaskan Bu ? 
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R : “Ya, saya tahu mas. Secara umum sih sama yah, setiap guru guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani 

rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Ditambah beberapa standar yang ditetapkan sekolah ini, seperti misalnya 

sumber daya guru harus warga NU dan diutamakan yang aktif di 

organisasi/kegiatan NU.” 

 

P : Bagaimana dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah untuk guru? 

Seperti standar kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani rohani, dan 

mempunyai jiwa untuk mengembangkan pendidikan. Apakah Anda 

menerapkan standar tersebut, terutama standar kompetensi? 

 

R : “Ya tentulah saya membuat RPP, prota, promes, silabus, dan perangkat 

pembelajaran lainnya. Guru-guru disini juga sudah terbiasa membuat 

perangkat pembelajaran sendiri sesuai dengan kurikulum yang berlaku.” 

 

P : Metode yang digunakan dalam melaksanakan KBM, Anda menggunakan 

metode apa? 

 

R : “Sehubungan saya mengampu pelajaran Bahasa Indonesia, dalam 

pembelajaran saya lebih sering menggunakan metode diskusi, baik diskusi 

individual maupun kelompok. Kadang juga saya menggunakan metode 

tematik disesuaikan dengan suatu momen yang ada pada hari itu, contoh saat 

hari ibu, saya minta siswa-siswa untuk membuat tulisan tentang “ibu”, boleh 

berupa puisi, opini, cerpen. Dari beberapa metode yang saya terapkan, di 

tiap akhir pertemuan saya akan memberikan penguatan dari materi yang 

dipelajari pada pertemuan tersebut.” 

 

P : Jika ada kendala yang disebabkan dari metode tersebut, bagaimana Anda 

mengatasinya?? 

 

R : “Biasanya adanya kendala dikarenakan minimnya bahan/materi untuk 

diskusi, mengatasinya sangat gampang mas, dialihkan dulu sebentar ke arah 

tematik. Saya bercerita sebentar, kemudian siswa saya minta menuliskan 

pengalamannya sesuai tema cerita tadi, ditunggu sebentar, dan jadilah 

tulisan-tulisan mereka untuk bahan/materi diskusi.” 

 

P : Selain mempersiapkan perangkat pembelajaran dan melaksanakannya, untuk 

pengembangan guru disini biasanya seperti apa? 

 

R : “Pengembangan guru informal yang biasa secara rutin kami laksanakan 

adalah dengan memanfaatkan waktu istirahat sekolah untuk berdiskusi, 

terutama pengalaman pembelajaran yang terjadi pada hari itu. Karena kami 

menyadari bahwa tiap guru mempunyai pengalaman mengajar masing-

masing, jika ada pengalaman yang bagus dan efektif maka akan kami 
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terapkan saat kami mengajar di kelas tersebut, bahkan kami kembangkan 

untuk lebih baik lagi. Ada istilah yang biasa kami pakai ATM (Amati, Tiru, 

Modifikasi), hehehe,,,,. Sedangkan kalau ada pengalaman yang kurang 

mengenakkan, maka sebisa mungkin akan kami hindari mengajar dengan 

pola yang sama di kelas tersebut.” 

 

P : Apakah Anda bisa mengintegrasikan al-qur’an di dalam pembelajaran? 

 

R : “Sejauh yang saya lakukan bisa mas, apalagi ayat yang pertama turun 

adalah perintah untuk membaca, dan saya integrasikan nilai-nilai al-qur‟an 

dalam pelajaran Bahasa Indonesia, seperti bagaimana membaca dengan 

efektif.” 

 

P : Apakah Anda pernah ikut pelatihan, diklat, atau seminar yang dapat 

menunjang pada kompetensi anda sebagai guru? 

 

R : “Pernah, beberapa kali” 

 

P : Apakah ada evaluasi guru dari kepala sekolah? 

 

 

R : “Ada, bahkan Kepala sekolah selalu mengadakan evaluasi terus menerus 

untuk guru dalam setiap bulannya, biasanya dibarengkan dengan rapat 

bulanan.‟ 

 

P : Bagaimana Anda menjalin hubungan baik dengan para guru, TU, siswa dan 

masyarakat sekitar sekolah? 

 

R : “Banyak hal yang biasa saya lakukan, yang pertama senantiasa menyapa 

saat bertemu dengan mereka, meskipun sekedar salam dan bertanya kabar. 

Kedua saya berusaha menjaga ucapan dan sikap saya kepada mereka, 

jangan sampai menyinggung apalagi menyakiti hati mereka. Ketiga, saya 

berusaha untuk membuat suasana tetap cair dan ceria dengan mereka. Dan 

masih banyak cara-cara lainnya agar hubungan baik dengan para guru, TU, 

siswa dan masyarakat sekitar sekolah tetap terjaga dengan baik.” 

 

P : Oke…, kiranya wawancara hari ini saya cukupkan sampai disini. Barangkali          

di lain hari saya masih membutuhkan penjelasan dari Ibu, saya mohon 

kiranya Ibu masih bersedia. 

 

R : Dengan senang hati, Mas. 

 

P : Terima kasih banyak, Bu. 

 

R : Sama-sama, Mas. 
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P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

Brebes, 23 Januari 2020 

Responden 

 

 

Vitri Nasikhatun Barokah, S.Pd.  
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CATATAN WAWANCARA 4 (b) 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Bpk. Teguh Indra Setiawan, S.Pd.  

Jabatan : Guru BK SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes 

Tanggal : 30 Januari 2020 

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

 

Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 pukul 09.00 WIB, Peneliti  menemui 

Guru BK SMP NU Terpadu Brebes (Bpk. Teguh Indra Setiawan, S.Pd.). 

Pertemuan ini berada di ruang BK, bertujuan untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan topik yaitu Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes. Peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bpk. Teguh Indra Setiawan, S.Pd., dan 

beliau pun berkenan memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang 

peneliti ajukan. Adapun hasil wawancara antara peneliti (P) dengan responden (R) 

tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

P : Apakah benar Anda adalah Bapak Teguh Indra Setiawan selaku Guru BK di 

sekolah ini sebagaimana informasi awal yang saya dapatkan ?  

 

R : Benar, Mas. 

 

P :  Langsung saja pada pokok permasalahannya Pak, dengan keadaan guru yang 

masih terbatas jumlahnya di sekolah ini, bagaimana Anda menyikapi kondisi 

tersebut sesuai bidang keilmuan Anda (bimbingan & konseling)?  



215 

 

 

R : “Yang biasa saya lakukan adalah menjadi “serep” (pengganti) saat ada guru 

yang berhalangan hadir di kelas, mas. Sebisa mungkin saya menyesuaikan 

dengan materi pelajarannya, dan bagi saya momen tersebut akan saya 

maksimalkan. Disamping memberikan tugas sesusai arahan/petunjuk dari 

guru yang berhalangan hadir, saya juga akan memberikan treatment 

bimbingan dan konseling kepada siswa di kelas itu.” 

 

P : Bisa dijelaskan bagaimana Anda melakukannya, memadukan antara materi 

pelajaran dengan treatmen bimbingan dan konseling siswa? 

 

R : “Pertama yang saya perhatikan adalah durasi pelajarannya, biasanya saya 

akan membagi menjadi tiga sesi pada jam pelajaran tersebut, sesi pertama 

adalah dengan menyampaikan tugas sesuai arahan/petunjuk dari guru yang 

berhalangan hadir, sesi kedua saya ajak para siswa untuk mengeksplor 

materi/tugas tadi, dan sesi terakhir saya akan bawa mereka ke treatmen BK. 

Tapi kalau durasinya Cuma satu jam pelajaran, biasanya saya fokuskan pada 

materi/tugas dari guru yang berhalangan.” 

 

P : Masalah apa yang biasanya dihadapi siswa di sekolah ini dan membutuhkan 

eksistensi dari BK? mohon dijelaskan pak… 

 

R : “Banyak mas, rata-rata adalah permasalahan kepribadian dan psikologi 

anak-anak remaja. Yah.. yang namanya remaja terkadang masalah itu timbul 

dari kesalahfahaman atau misskomunikasi yang tidak diklarifikasi/tabayyun, 

hanya dipendam sendiri, lama-lama menjadi baper, dan ini sering 

menjadikan hubungan pertemanan menjadi renggang. Ada juga 

permasalahan internal keluarga lainnya, ya kompleks lah mas.”  

 

P : Seperti apa treatmen-treatmen yang Anda berikan kepada siswa-siswa yang 

bermasalah, teruama masalah kesalahfahaman tadi? 

 

R : “Pertama saya minta masing-masing siswa yang bermasalah untuk 

menceritakan, bisa sendiri-sendiri atau bersamaan. Selanjutnya saya berikan 

beberapa logika (benar dan salah) terkait masalah-masalah tersebut 

sehingga akan menyadarkan mereka, ketiga saya minta kesalahfahaman 

tersebut agar segera diselesaikan secara kekeluargaan/pertemanan. Jika 

tidak bisa, maka saya hadirkan pihak-pihak yang bermasalah untuk duduk 

bareng mencari win-win solution.” 

 

P : Oke…, kiranya wawancara hari ini saya cukupkan sampai disini. Barangkali          

di lain hari saya masih membutuhkan penjelasan dari Bapak, saya mohon 

kiranya Bapak masih bersedia. 

 

R : Dengan senang hati, Mas. 
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P : Terima kasih banyak, Pak. 

 

R : Sama-sama, Mas. 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

Brebes, 30 Januari 2020 

Responden 

 

 

Teguh Indra Setiawan, S.Pd. 
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CATATAN WAWANCARA 4 (c) 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : -   Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Upaya dan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

  - Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Ibu Sholikhatun Khasanah, S.Pd.I.  

Jabatan : Guru Mapel PAI SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes 

Tanggal : 30 Januari 2020 

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

 

Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 pukul 09.00 WIB, Peneliti  menemui 

Guru Mapel PAI SMP NU Terpadu Brebes (Ibu. Sholikhatun Khasanah, S.Pd.I.). 

Pertemuan ini berada di ruang Guru, bertujuan untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan topik yaitu Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu Brebes. Peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sholikhatun Khasanah, S.Pd.I. 

selaku Guru Mapel PAI, dan beliau pun berkenan memberikan jawaban dan 

penjelasan atas pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun hasil wawancara antara 

peneliti (P) dengan responden (R) tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

P : Ibu Sholikhatun Khasanah, guru mapel PAI sebagaimana informasi awal 

yang saya dapatkan, betulkah?  

 

R : Betul, Mas. 

 

P :  Langsung saja pada pokok permasalahannya Bu, Apakah Ibu mengetahui 

standar guru di sekolah ini? Bisa dijelaskan Bu ? 
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R : ”Ya tentu sangat tahu Mas, empat standar itu kan?ideologi, lancar mengaji 

dan lain sebagainya.” 

 

P : Bagaimana dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah untuk guru? 

Seperti standar kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani rohani, dan 

mempunyai jiwa untuk mengembangkan pendidikan. apakah Ibu menerapkan 

standar tersebut, terutama standar kompetensi?? 

 

R : “Begini Mas, kalau standar dari sekolah ya sebisa mungkin akan terus 

dilaksanakan dan dibudayakan dalam tindakan sehari-sehari, kalau untuk 

standar pemerintah, saya juga akan berusaha memenuhinya, karena itu 

merupakan upaya yang diterus ditekankan oleh sekolah. Pertama kualifikasi 

akademik, saya sudah memenuhi persyaratan itu. Kedua 4 kompetensi, saya 

sudah membuat silabus, RPP, Prota, Promis, dekat dengan siswa-siswa, 

tentunya dekat dalam batasan-batasan tertentu, karena saya guru PAI, 

tentunya sangat banyak bergaul dan berdiskusi terutama masalah-masalah 

fiqih perempuan, dan yang terpenting saya melaksanakan tugas saya 

menyampaikan ilmu dengan baik kepada siswa.” 

 

P : Selain mempersiapkan perangkat pembelajaran dan melaksanakannya, untuk 

pengembangan guru disini biasanya seperti apa? 

 

R : “Hmmm… banyak sih, tapi relatif. Kan tiap guru punya strategi 

pengembangan masing-masing, kalau saya pengembangan yang saya 

lakukan disesuaikan dengan tema pembelajaran saat itu. Misalnya untuk 

materi wudhu, saya lebih menekankan praktikumnya agar siswa tahu 

batasan-batasan bagian wudhu yang harus dibasuh/terkena air, terutama 

pada batasan-batasan membasuh wajah. Dan banyak lagi lainnya, mas.” 

 

P : Apakah Ibu pernah ikut pelatihan, diklat, atau seminar yang dapat menunjang 

pada kompetensi Ibu sebagai guru? 

 

R : “Kalau yang spesifik ke PAI itu pernah beberapa kali, kalau untuk 

pengembangan keguraunnya, saya pernah. Bahkan dulu diadakan sendiri 

oleh sekolah. Tapi saya lebih ke pengembangan diri yang dilakukan 

bersama-bersama teman-teman guru disini. Jadi, saya lebih 

memanfaatkanwaktu-waktu diskusi bersama guru, sehingga saya bisa bebas 

tanya apapun, minta sumbangan ide, atau hal-hal yang menyulitkan saya 

selama dalam proses saya mengajar. Apalagi guru-guru sekarang itu sudah 

mudah sekali membuka internet, jadi mereka juga banyak membantu, ketika 

saya tanya metode-metode yang pas untuk materi ini dengan siswa yang 

seperti itu, misalnya. Ya tergantung bagaimana kita berkomunikasi dengan 

guru-guru mas, kalau mau banyak ilmunya ya sering-sering saja ikut ketika 

guru-guru berdiskusi pada waktu istirahat, atau acara berdiskusi lainnya, 

yang lebih sering tidak direncanakan.” 
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P : Bagaimana Anda menjalin hubungan baik dengan para guru, TU, siswa dan 

masyarakat sekitar sekolah? 

  

R : “Dengan komunikasi yang baik mas, kalau bertemu saling bertegur sapa, 

kalau dengan masyarakat disini beberapa saya sudah kenal, itu gunanya 

komunikasi yang baik dengan siapapun, dengan siswa juga, saya seperti itu. 

Sekolah disini kan selalu melibatkan masyarakat, ketika ada rapat 

itu biasanya ada perwakilan dari masyarakat dan wali, itu bukti bahwa peran 

masyarakat di sini sangat dianggap penting sekali.” 

 

P : Oke…, kiranya wawancara hari ini saya cukupkan sampai disini. Barangkali          

di lain hari saya masih membutuhkan penjelasan dari Ibu, saya mohon 

kiranya Ibu masih bersedia. 

 

R : Dengan senang hati, Mas. 

 

P : Terima kasih banyak, Bu. 

 

R : Sama-sama, Mas. 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

Brebes, 30 Januari 2020 

Responden 

 

 

Sholikhatun Khasanah, S.Pd.I. 
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CATATAN WAWANCARA 5 (a) 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Nasrullah, Aji Pangestu, Muhammad Akrom 

Status : Siswa SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes  

Tanggal : 3 Februari 2020 

Waktu : Pukul 09.40 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

 

Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, Peneliti  menemui beberapa siswa SMP 

NU Terpadu Brebes. Pertemuan ini berlangsung saat jam istirahat sekolah dan 

berada di lingkungan sekolah, bertujuan untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan topik yaitu implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil belajar siswa 

di SMP NU Terpadu Brebes. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

beberapa siswa tersebut, dan mereka berkenan memberikan jawaban dan 

penjelasan atas pertanyaan yang peneliti ajukan. Adapun hasil wawancara antara 

peneliti (P) dengan responden (R1, R2, R3) tersebut dapat dideskripsikan sebagai 

berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

P : Hai adik-adik, Nama saya Ahmad Munsip, kalian boleh panggil saya Kak 

Munsip. Saya mau minta waktu kalian sebentar, untuk ngobrol-ngobrol 

berkaitan dengan sekolah kalian. Boleh tahu nama kalian siapa saja, dan kelas 

berapa?  

 

R : Nama saya Nasrul, Saya Aji, dan saya Akrom, Kak. 

 

P :  Langsung saja yah, Apa saja yang Kalian ketahui tentang SMP NU Terpadu 

Brebes?? Bisa dijelaskan satu per satu? 
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R1 : “Yang saya tahu SMP NU Terpadu Brebes adalah salah satu sekolah swasta 

milik NU terbaik di Brebes” 

R2 : “SMP NU Terpadu Brebes itu sekolah umum yang didalamnya banyak 

tambahan pelajaran agama, tapi bukan madrasah” 

R3: “SMP NU Terpadu Brebes itu berada di komplek islamic center yang luas 

halamnnya, jadi terkadang pelajaran tidak hanya di kelas saja, tapi juga di 

luar kelas.” 

 

P : Bagaimana dengan guru-guru dan karyawan SMP NU Terpadu Brebes? 

 

R1 : “Guru-guru di SMP NU Terpadu Brebes orangnya baik, kalo ngajar juga 

enak, dan yang saya suka adalah beliau-beliau tepat waktu masuk kelasnya.” 

R2 : “Menurut saya, Guru-guru SMP NU Terpadu Brebes itu kebanyakan serba 

bisa agama, meskipun pelajaran umum tapi ada juga ayat-ayat al-qur‟annya 

di pelajaran itu, dan kami jadi semakin tahu banyak tentang agama” 

R3: “SMP NU Terpadu Brebes itu sering digunakan untuk tempat kumpul 

(mungkin kegitan) banyak guru dari luar sekolah kami, sehingga guru di 

SMP NU Terpadu Brebes banyak mengajarkan kami untuk sopan santun 

kepada orang lain.” 

 

P : Seperti apa pembelajaran yang kalian sukai di SMP NU Terpadu Brebes? 

 

R1 : “Saya paling suka dengan pelajaran IPA Biologi. Ada banyak murid yang 

berada di luar kelas, kami berkelompok-kelompok dan memegang buku, kami 

sering bertanya ke guru dan kami mencatat bahasa ilmiah pepohonan dan 

tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah, dan setiap 

kelompok tidak boleh sama, ada yang khusus untuk mencatat nama ilmiahnya 

pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan bunga-bunga di sekitarnya.”  

R2 : “setiap hari dikelas membaca 3x surat al-Fatihah, dan 21x sholawat, yang 

tujuannya untuk mendoakan semua guru dan siswa di sekolah ini,” 

R3: “di sekolah ada juga peljaran kitab kuning, siswa diajari nulis arab pegon, 

jadi berasa seperti di pesantren, Kak” 

 

P : Seberapa efektif pembelajaran tersebut terhadap prestasi belajar Kalian? 

 

R1 : “Ya, kami jadi lebih tahu, mungkin di sekolah lain belum tentu ada 

pengalaman-pengalaman belajar seperti di SMP NU Terpadu Brebes, Kak” 

 

P : Berikan saran dan masukan demi peningkatan mutu pendidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes? 

 

R1 : “Jumlah komputer untuk praktek agar ditambah lagi, tiap siswa satu 

computer.  Jadi, ga umpel-umpelan dan bisa lebih fokus dalam belajar ” 

R2 : “Kalau bisa ada asrama untuk siswa seperti di MTs negeri” 

R3: “Gurunya ditambahin lagi, ada beberapa pelajaran yang dipegang guru 

yang sama.” 
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P : Baik adik-adik…, kiranya obrolan yang menarik ini saya cukupkan sampai 

disini. Barangkali di lain waktu ada yang masih perlu saya tanyakan, nanti 

saya akan menghubungi kalian lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamu 

„alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

Brebes, 3 Februari 2020 

Responden 

 

 

Nasrullah, Cs. 
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CATATAN WAWANCARA 5 (b) 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Tri Yulinda  

Status : Alumni SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes  

Tanggal : 4 Februari 2020 

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

 

Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, Peneliti  menemui salah satu Alumni 

SMP NU Terpadu Brebes angkatan tahun 2014. Pertemuan ini berada di 

lingkungan sekolah, kebetulan alumnin tersebut sedang ada keperluan di sekolah. 

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik 

yaitu implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil belajar siswa di SMP NU 

Terpadu Brebes. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada alumni, dan 

dia berkenan memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang peneliti 

ajukan. Adapun hasil wawancara antara peneliti (P) dengan responden (R) 

tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

P : Hai, Nama saya Ahmad Munsip, Kamu boleh panggil saya Kak Munsip. Saya 

mau minta waktumu sebentar, untuk ngobrol-ngobrol berkaitan dengan 

sekolah ini. Boleh tahu nama kamu siapa, dan dari mana asalnya?  

 

R : Nama saya Linda dari Pasarbatang, Kak. 

 

P :  Apa saja yang kamu ketahui tentang SMP NU Terpadu Brebes? 

 

R : “Yang aku tahu, sekolah ini makin kesini makin maju dan lengkap, Kak. Dulu 

aku termasuk angkatan awal-awal di sekolah ini, jadi segala sesuatunya 
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serba terbatas, berbeda dengan kondisi yang ada sekarang, jauh lebih baik.” 

 

P : Bagaimana dengan guru-guru dan karyawan SMP NU Terpadu Brebes? 

 

R : “Guru dan karyawan di sekolah ini pun sekarang jauh lebih banyak 

ketimbang dulu pas angkatannya aku disini” 

 

P : Seperti apa pembelajaran yang dulu dan sekarang di SMP NU Terpadu 

Brebes? 

 

R : “Untuk pembelajaran kalo dulu monoton Kak, satu guru megang beberapa 

pelajaran, sehingga dapat dipastikan modelnya ya gitu-gitu aja, iya kalo pas 

ketemunya guru yang menyenangkan, lah kalo ketemu yang mbosenin gimana 

coba?!!. Tapi kalo yang sekarang sih perubahannya drastis, meskipun aku 

sudah gak sekolah disini, adik aku kan murid disini, jadi seringkali adik aku 

cerita pengalaman-pengalamannya di sekolah, dan aku ngerasa beda banget 

dengan pengalamanku sekolah disini dulu” 

 

P : Adakah hal yang bermanfaat yang kamu dapatkan di SMP NU Terpadu 

Brebes, dan masih kamu kerjakan sampai sekarang? 

 

R : “Ada Kak, saya jadi terbiasa membaca asmaul husna tiap hari, dulu saat 

sekolah disini ada pembiasaan membaca asmaul husna di awal jam pagi. 

Padahal nggak hafalan, tapi lama-lama hafal sendiri.” 

 

P : Berikan saran dan masukan demi peningkatan mutu pendidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes? 

 

R : “Ya kalo aku boleh ngasih masukan, agar sekolah lebih menjalin hubungan 

dengan alumni lagi, sering-sering kek ngadain gathering alumni, kami 

(alumni) pasti banyak yang suka kok.” 

 

P : Baik…, kiranya obrolan yang menarik ini saya cukupkan sampai disini. 

Barangkali di lain waktu ada yang masih perlu saya tanyakan, nanti saya akan 

menghubungi kamu lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamu „alaikum Wa 

Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

Brebes, 4 Februari 2020 

Responden 

 

 

Tri Yulinda 
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CATATAN WAWANCARA 5 (c) 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Bpk. Abdul Wakhid  

Status : Orang tua/wali siswa SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes  

Tanggal : 6 Februari 2020 

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

 

Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020, Peneliti  menemui salah satu Orang 

tua/wali siswa SMP NU Terpadu Brebes. Pertemuan ini berada di lingkungan 

sekolah, bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yaitu 

implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan 

tenaga kependidikan terhadap hasil belajar siswa di SMP NU Terpadu Brebes. 

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Orang tua/wali siswa tersebut, 

dan dia berkenan memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang 

peneliti ajukan. Adapun hasil wawancara antara peneliti (P) dengan responden (R) 

tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

P : Perkenalkan nama saya Ahmad Munsip, mohon maaf jika saya mengganggu, 

Saya mau minta waktu Bapak sebentar, untuk ngobrol-ngobrol berkaitan 

dengan sekolah ini. Boleh tahu nama Bapak siapa, dan dari mana asalnya?  

 

R : Nama saya Abdul Wakhid, orang tua dari Siti Marfu’ah, siswi kelas IX. 

 

P :  Langsung saja Pak, Apa saja yang Bapak ketahui tentang SMP NU Terpadu 

Brebes? 

 

R : “Terima kasih Pak. Yang saya tahu sekolah ini merupakan sekolah harapan 

saya dan warga NU lainnya untuk menyekolahkan anak-anak saya, karena 
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saya adalah warga NU jadi saya gak mau salah pilih sekolah untuk anak-

anak saya. Menurut saya nanti akan fatal akibatnya kalau kita selaku orang 

tua menyekolahkan anak di sekolah yang asal-asalan, mau jadi apa anak kita 

kelak... dengan bersekolah di SMP NU Terpadu, minimal sudah sejak dini 

anak-anak kita dibekali dengan pemahaman tentang NU, sudah dibiasakan 

dengan amaliyah dan tradisi NU.” 

 

P : Bagaimana dengan guru-guru dan karyawan SMP NU Terpadu Brebes? 

 

R : “Guru-guru disini ya warga NU yang sudah terseleksi, susah loh mas untuk 

jadi guru disini, adik saya saja sudah melamar sejak setahun yang lalu tapi 

belum ada panggilan.” 

 

P : Seberapa sering Anda dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh SMP NU Terpadu Brebes? Contohkan! 

 

R : “Kalo kegiatan rapat dengan wali murid ada beberapa kali dalam setahun, 

tapi kalo kegiatan-kegiatan lainnya ya sering mas, kan saya juga Banser. 

Jadi, sering dilibatkan kalo ada kegiatan-kegiatan di sini maupun di PC NU 

Kabupaten Brebes.” 

 

P : Berikan saran dan masukan demi peningkatan mutu pendidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes? 

 

R : “Maksimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki sekolah, agar 

lulusan dari sini bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah favorit dengan 

mudah.” 

 

P : Oke… Bapak, kiranya obrolan yang menarik ini saya cukupkan sampai disini. 

Terima kasih atas waktunya. Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa 

Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

Brebes, 6 Februari 2020 

Responden 

 

 

Abdul Wakhid 
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CATATAN WAWANCARA 5 (d) 

Topik  : Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar 

pendidik dan tenaga kependidikan di SMP NU Terpadu 

Brebes 

Sub topik : Implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan terhadap hasil 

belajar siswa 

Pewawancara  : Ahmad Munsip, S.Pd.I. 

Nama informan : Ibu Maskanah  

Status : Masyarakat sekitar SMP NU Terpadu Brebes 

 

Pelaksanaan wawancara :  

Tempat : SMP NU Terpadu Brebes  

Tanggal : 6 Februari 2020 

Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d. selesai 

 

DESKRIPSI LAPANGAN 

 

Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020, Peneliti  menemui salah satu warga 

sekitar SMP NU Terpadu Brebes. Pertemuan ini berada di sekitar lingkungan 

sekolah, bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yaitu 

implikasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pendidik dan 

tenaga kependidikan terhadap hasil belajar siswa di SMP NU Terpadu Brebes. 

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada warga tersebut tersebut, dan 

yang bersangkutan berkenan memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan 

yang peneliti ajukan. Adapun hasil wawancara antara peneliti (P) dengan 

responden (R) tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

P : Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

P : Perkenalkan nama saya Ahmad Munsip, mohon maaf jika saya mengganggu, 

Saya mau minta waktu Ibu sebentar, untuk ngobrol-ngobrol berkaitan dengan 

sekolah ini. Boleh tahu nama Ibu siapa?  

 

R : Nama saya Ibu Maskanah, saya tinggal di sekitar sini, Mas. 

 

P :  Langsung saja yah Bu, Apa saja yang Ibu ketahui tentang SMP NU Terpadu 

Brebes? Bisa dijelaskan, Bu? 

 

R : “Nggih, Mas. Sekolahan ini baru beberapa tahun, tapi sudah mengalami 

perkembangan yang bagus. Saat sekolah-sekolah swasta lain butuh murid, 
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eh,,, sekolah ini malah membatasi jumlah murid. Kalo nda bagus mana 

mungkin mbatasi kan yah mas…” 

 

P : Bagaimana dengan guru-guru dan karyawan SMP NU Terpadu Brebes? 

 

R : “Yang saya tahu, guru-guru di sekolah ini sangat tertib dan rapih-rapih mas. 

Saat pagi menjelang bel masuk, guru-guru sudah berjajar di sebelah pintu 

gerbang dan murid yang datang salim satu per satu. Dan tradisi ini jarang 

sekolah yang menerapkannya.” 

 

P : Seberapa sering Anda dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh SMP NU Terpadu Brebes? Contohkan! 

 

R : “Kalo Bapak (suaminya) sering mas, karna Bapak kan pengurus NU. Jadi 

sering dilibatkan di kegiatan-kegiatan sekolah.” 

 

P : Berikan saran dan masukan demi peningkatan mutu pendidikan di SMP NU 

Terpadu Brebes? 

 

R : “Harapan saya, gedungnya ditambahin lagi, agar bisa ada asrama untuk 

siswa kelas awal, seperti di MTs sebelah itu loh mas. Kalo ada asrama yang 

kegiatan agamanya padat, saya yang ngelihat aja rasanya ikut seneng.” 

 

P : Oke… Ibu, kiranya obrolan yang menarik ini saya cukupkan sampai disini. 

Terima kasih atas waktunya. Assalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa 

Barakatuh.  

 

R : Wassalamu „alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. 

 

 

Brebes, 6 Februari 2020 

Responden 

 

 

Ibu Maskanah 

 


