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Sekapur Sirih 

 

Pemberdayaan merupakan proses dinamis yang melibatkan 
tindakan seseorang dengan kehidupan sehari-harinya untuk mem-
peroleh perubahan dalam konteks kehidupan pribadi dan sosial.   

Berkenaan dengan pengembangan pendidikan, pemberdayaan 
merupakan usaha pemberian kemampuan serta peluang kepada 
guru untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tugasnya dalam 
bidang pembelajaran, dan hal ini adalah pemberdayaan guru.  

Pemberdayaan guru merupakan proses pengembangan profe-
sionalisme guru untuk menguasai pertumbuhannya dan menyele-
saikan persoalannya, suatu proses pengembangan lingkungan 
aktivitas guru untuk menjadi profesional. Dikatakan juga suatu 
kekuatan yang penting dalam profesi keguruan untuk memberi 
kesempatan guru melaksanakan tugasnya dengan bebas dan 
dipatuhi peserta didik. 

Pemberdayaan diimplementasikan dengan tujuan membentuk 
individu dan masyarakat menjadi mandiri, baik kemandirian 
berpikir, bertindak maupun mengendalikan apa yang mereka 
lakukan. Kemandirian yang dituju adalah keadaan yang dialami 
oleh guru yang memiliki kemampuan untuk memikirkan, memu-
tuskan serta melaksanakan profesinya dengan menggunakan ke-
mampuan yang terdiri dari kemampuan kognitif, psikomotorik, 
afektif dengan menggunakan yang dimilikinya.  

Memperhatikan yang demikian, pemaparan yang dikemu-
kakan dalam buku ini merupakan analisis dimensi dan implemen-
tasi pelaksanaan pemberdayaan guru sebagai usaha meningkatkan 
kualitas pendidikan. 

Malang, Juni 2015 
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Bab 1 
Menuju Desentralisasi 

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang kepada 
pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang 
sebelumnya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat 

B.N. Marbun 

Ditinjau dari segi sejarah evolusi dan kurikulum pendidikan, 
tujuan pendidikan secara umum dapat dipahami dari tiga pers-
pektif, yaitu pembangunan manusia, negara dan ekonomi (Sufean, 
2002). Berdasarkan sudut pandang pengembangan sumber daya 
manusia, UNESCO menyatakan ada empat dasar utama tujuan 
pendidikan, yaitu learning to know ialah proses pembelajaran yang 
dilaksanakan agar peserta didik memperoleh seperangkat penge-
tahuan yang luas, terutama tentang ilmu dasar yang akan diguna-
kan dalam kehidupan, learning to do ialah proses pembelajaran 
yang mengarah kepada unsur keterampilan, karena peserta didik 
diharapkan dapat melaksanakan apa yang telah mereka pelajari, 
learning to be ialah proses pembelajaran yang menekankan kepada 
peningkatan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakat-
nya, learning to live together ialah proses pendidikan yang dapat 
menghasilkan peserta didik memiliki kemampuan untuk dapat hi-
dup secara damai, toleran dan bekerja sama dengan sesamanya 
(Suparlan, 2004). 

Ditinjau dari segi pembangunan nasional Indonesia, tujuan 
pendidikan ialah usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan me-
ningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, 
dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, tekno-
logi, dan seni untuk merealisasikan masyarakat yang maju, adil, 
mak-mur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 (UU No. 20 Tahun 2003). 

Ditinjau dari segi pembangunan ekonomi, pendidikan meru-
pakan investasi manusia yang menanamkan ilmu pengetahuan, 
keterampilan, keahlian, nilai, norma, sikap dan perilaku yang 
berguna untuk manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas 
belajar dan produktivitasnya. Peningkatan kualitas belajar, meng-
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akibatkan produktivitas seseorang meningkat sehingga akan me-
ningkatkan pendapatan dan out put yang berupa barang dan jasa 
untuk masyarakat. Ini berarti akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi (Abas, 2004). Selain itu, pendidikan juga menjadi agen 
untuk melahirkan tenaga kerja untuk bidang umum dan swasta 
(Sufean, 2002).     

Namun, pentingnya pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi 
tersebut mengisyaratkan berbagai perumpamaan, antaranya ada-
lah bahwa sistem pendidikan yang berlaku dapat memperoleh 
hasil pendidikan, secara khusus lulusan yang sesuai dengan keper-
luan dunia kerja dan masyarakat, baik pengetahuan dan keahlian 
maupun sikap dan perilakunya, baik banyaknya maupun jenis-
nya. Selain itu, sistem dan keadaan perekonomian yang ada dapat 
memanfaatkan dan mengoptimumkan potensi dan kapasitas hasil 
pendidikan tersebut (Abas, 2004) 

 Beberapa bagian yang menjadi faktor peningkatan kualitas 
pendidikan, yaitu peserta didik, kurikulum, sarana dan guru 
(Rahim, 2005; Piet, 1994; Ibrahim, 2004). Berdasarkan faktor ter-
sebut, guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan dan 
salah satu bagian yang sangat penting dalam proses belajar meng-
ajar (Fasli  & Dedi, 2001; Syaiful, 2000; Ibrahim, 2004). Guru yang 
berkualitas dapat melakukan pembelajaran yang berkualitas. Im-
plikasinya akan diperoleh peserta didik yang berkualitas dan hal 
ini berarti akan memberikan dampak kepada sekolah yang ber-
kualitas.  

Secara makro, terdapat dua pendekatan administrasi sistem 
pendidikan, yaitu pendekatan sentralisasi dan nonsentralisasi. Di-
tinjau dari segi semantik, proses desentralisasi ialah perubahan dari 
sentralisasi menuju nonsentralisasi.   

 Pendekatan sentralisasi dilaksanakan oleh negara-negara se-
perti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, India, China, Rusia, 
Uzbekistan, Jerman, dan Swedia. Menurut teori birokrasi, sentra-
lisasi penting untuk keseragaman pelaksanaan kebijakan dan efek-
tivitas pelaksanaan rancangan pembangunan pendidikan oleh pe-
merintah pusat berbanding pemerintah propinsi dan daerah 
(Sufean, 2004). Pendekatan nonsentralisasi dilaksanakan oleh nega-
ra-negara seperti Inggris, Jepang dan Amerika, di mana menurut 
teori demokrasi, kuasa dan otonomi pemerintah propinsi dan dae-
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rah perlu dikekalkan untuk menjamin hasil pendidikan memenuhi 
hasrat dan budaya komunitas propinsi dan daerah.  

Pendidikan di suatu negara belum tentu dapat dilaksanakan di 
negara lain, melainkan dirancang sesuai dengan keadaan negara 
tersebut (Suparlan 2005). Bagaimanapun, kedua pendekatan telah 
berhasil membuktikan di negara-negara tersebut kualitas pendi-
dikan ialah baik, permasalahannya pendekatan pendidikan yang 
terbaik, baik pendekatan sentralisasi atau nonsentralisasi. Pemi-
lihan sistem yang sesuai di suatu negara, ada alasan yang dapat 
dijadikan dasar, yaitu secara geografis, desentralisasi cenderung 
untuk populasi yang besar, wilayah yang luas dan juga adanya 
keragaman budaya, dan negara-negara yang mempunyai kecende-
rungan adanya risiko terhadap gangguan masyarakat sipil, cende-
rung melaksanakan desentralisasi (Bahl,2001).  

Berdasarkan keadaan tersebut, Indonesia yang mempunyai 
populasi besar dengan beraneka budaya, bahasa, dan adanya usa-
ha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, serta secara politis 
untuk meredam adanya berbagai daerah yang ingin memisahkan 
dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Indonesia me-
milih pendekatan nonsentralisasi. 

Bagaimanapun ada empat pengaruh positif dengan memilih 
desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) peningkatan kualitas, dengan 
otoritas yang dimiliki, sekolah lebih leluasa mengelola dan mem-
berdayakan potensi sumber yang dimiliki; 2) efisiensi keuangan, 
hal ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan bantuan masyarakat 
sehingga mengurangkan biaya operasional yang ditanggung pe-
merintah; 3) efisiensi administrasi, dengan memotong mata rantai 
birokrasi yang panjang dan menghilangkan prosedur yang berting-
kat-tingkat; 4) terjadinya peluasan dan pemerataan, adanya pe-
luang penyelenggaraan pendidikan di daerah pelosok sehingga 
berlaku peluasan dan pemerataan pendidikan (Sakdanur, 2004). 

Demikian juga menurut laporan Bank Dunia dalam Hanafi 
(2004) mengenai pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indo-
nesia, bahwa beberapa prestasi pendidikan yang telah dilaksana-
kan dan layak untuk diteruskan ialah: 1) peningkatan angka parti-
sipasi pendidikan; 2) kenaikan tingkat gaji pegawai sebagai akibat 
dari peningkatan tingkat pendidikannya; 3) usaha meningkatkan 
peran pihak swasta dalam menyediakan pendidikan, sehingga 
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memberi kesempatan pemerintah lebih memusatkan kebijakannya 
dalam meningkatkan pembiayaan pendidikan dasar; 4). memper-
kecil kesenjangan jenis kelamin; 5) penyerahan otoritas pelaksa-
naan pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah daerah 
sehingga lebih menjangkau masyarakat tingkat bawah. 

Berdasarkan keadaan tersebut, pemberdayaan guru secara 
terancang, terarah dan berkelanjutan perlu dilakukan demi menja-
min peluasan peluang, peningkatan kualitas, sistem pemerintahan 
yang baik dan pertanggungjawaban pendidikan yang mampu 
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehi-
dupan lokal, nasional, dan global.  

A. Dimensi Pemberdayaan 

Secara umum, model sistem administrasi nonsentralisasi ialah 
model yang dilaksanakan di negara-negara Eropa dan Amerika. 
Ciri utamanya ialah kuasa dan otonomi daerah dalam mengelola 
pendidikan di sekolah. Penglibatan masyarakat dalam proses 
membuat keputusan dan kebijakan menjadi elemen fungsional dan 
budaya masyarakat. Semangat pemberdayaan dirasakan oleh ma-
syarakat termasuk guru-guru. Sebaliknya, model sistem adminis-
trasi sentralisasi ialah model yang berlaku di negara-negara sedang 
membangun di Asia. Ciri utamanya ialah kuasa birokrasi untuk 
mencapai keseragaman pelaksanaan kebijakan dan kerja. 

Desentralisasi ialah satu usaha meliberalkan kuasa dan teka-
nan birokrasi. Satu unsur penting desentralisasi ialah pemberda-
yaan guru. Pemberdayaan guru diartikan sebagai proses pengem-
bangan keahlian guru untuk menguasai pertumbuhannya dan 
menyelesaikan permasalahannya (Barksdale & Thomas, 1991; 
Short, 1994; Lorin, 2004). suatu proses pengembangan lingkungan 
aktivi-tas guru untuk menjadi profesional (Maeroff, 1988). Hal ini 
turut disepakati bahwa pemberdayaan guru ialah suatu kekuatan 
penting dalam profesi keguruan, sehingga guru dapat melak-
sanakan tugasnya dengan bebas dan dipatuhi oleh peserta didik 
(Rachim, 2005). 

Pemberdayaan tidak saja berlaku dalam masyarakat yang ti-
dak memiliki kemampuan tetapi juga berlaku dalam masyarakat 
yang memiliki kuasa yang terbatas dan dapat dikembangkan me-
nuju pada kemandirian (Ambar, 2004). Untuk guru, pemberdayaan 
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ialah pemberian kemampuan atau kekuasaan kepada mereka 
untuk memudahkan menjalankan profesi serta memberikan pe-
luang kepada mereka untuk meningkatkan kemampuan profesi 
kearah kemandirian. 

Short dan Rinehart (1992) menguraikan bahwa pemberdayaan 
guru terdiri dari enam dimensi seperti yang berikut.  

1. Penglibatan dalam Membuat Keputusan 

Aktivitas kehidupan di dunia ini arah dan tujuan diper-
lukan, agar kehidupan menjadi terarah di samping dapat me-
minimumkan kesalahan. Setiap profesi manusia memerlukan 
kepemimpinan, mengembangkan serta melahirkan kepemim-
pinan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan hal ini, profesi 
keguruan tidak terkecuali, perlu dipimpin oleh kelompok yang 
berpendidikan, dan beretika, bermotivasi tinggi, dapat mempe-
ngaruhi perubahan, berwawasan dan dapat berperan positif 
untuk memimpin ke arah kemajuan dan perubahan (Rahim, 
2005)  

Penyelesaian sesuatu masalah, banyak cara yang dapat di-
lakukan, dan langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh kepala 
sekolah ialah diberikannya kesempatan kepada guru untuk 
mempunyai peran mencari penyelesaian suatu permasalahan, 
terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Memberikan 
kesempatan kepada guru untuk mempunyai peran dalam men-
cari penyelesaian kepada sesuatu permasalahan dapat menjadi-
kan seorang guru merasa kehadirannya dihargai. Hal ini dapat 
meningkatkan adanya motivasi dalam menjalankan aktivitas 
dan menimbulkan terealisasinya kepuasan dalam bekerja 
(Lightfoot’s, 1986). 

2. Peningkatan  Profesionalisme 

Guru yang profesional ialah guru yang mampu mengelola 
dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari (Supar-
lan, 2005), sedangkan profesionalisme guru ialah suatu proses 
yang bergerak dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidak-
matangan menjadi matang, dari diarahkan orang lain menjadi 
mengarahkan diri sendiri, dan seorang guru adalah profesional 
jika memiliki kemampuan dan motivasi, maksudnya seseorang 
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bekerja secara profesional jika memiliki kemampuan kerja yang 
tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan pekerjaannya 
dengan sebaik-baiknya (Ibrahim, 2004). 

Usaha menjadi profesional, seorang guru dituntut memi-
liki lima hal, yaitu: 1) memiliki komitmen kepada profesinya; 2) 
secara mendalam dapat menguasai bahan ajar dan cara meng-
ajarnya; 3) bertanggungjawab memantau kemampuan belajar 
peserta didik melalui berbagai metode penilaian; 4) mampu 
berfikir sistematik tentang apa yang dilakukanya dan belajar 
dari pengalamannya; 5) menjadi bagian dari masyarakat belajar 
dalam lingkungan profesinya (Dedi, 1998). Dengan demikian 
guru hendaknya selalu berusaha untuk meningkatkan profe-
sionalismenya sehingga dalam melaksanakan tugas mengajar 
menjadi lebih baik. 

3. Status    

Guru ialah manusia yang digugu dan ditiru (Dedi, 2003; 
Suparlan, 2004), dengan perkataan lain apa yang dikatakan 
oleh guru akan dipahami dan apa yang  dilakukan akan dicon-
toh oleh peserta didiknya. Demikian juga berkaitan dengan ke-
hidupan bermasyarakat, mereka selalu dipandang sebagai con-
toh dalam hidup bermasyarakat, hal ini dikarenakan guru dise-
jajarkan sebagai orang yang patut menjadi teladan dalam kehi-
dupan (Dedi, 2003).  

Namun keadaan tersebut bukanlah sesuatu yang berke-
lanjutan sifatnya, mereka juga memerlukan dampak dari pro-
fesinya, yang tidak hanya memperoleh status yang tinggi da-
lam masyarakat, tetapi tidak memperoleh gaji yang cu-kup. 
Guru memperoleh julukan lugu tur kuru (Suparlan, 2004). 
Pernyataan ini memperlihatkan seseorang guru hanya mampu 
menyampaikan sekedarnya, sekiranya pendapatan yang seha-
rusnya  tidak dipenuhi.   

Lazimnya, guru dapat dipandang berdasarkan kedudukan 
dan ketinggian martabatnya di mata orang banyak. di Amerika 
guru telah mengalami perubahan, baik dari segi martabat mau-
pun gajinya. Pada tahun 1864 seorang guru di Illinois dicitra-
kan dengan kata-kata has little brains and less money atau otak 
kosong saku lompong, yang mempunyai arti bahwa seorang guru 
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dianggap tidak mempunyai pengetahuan yang dapat di-
sampaikan kepada peserta didik dan rendah  pendapatannya, 
namun kini di Amerika guru mempunyai kedudukan yang 
baik dan terhormat (Suparlan, 2005). 

Pekerjaan guru di beberapa negara maju menempati ting-
kat utama. Di Holland gaji guru 111% lebih tinggi dibanding-
kan dengan gaji staf administrasi, di Australia 116%, Amerika 
128%, Perancis 57%, dan Selandia Baru 125% lebih tinggi, se-
dangkan jika dibandingkan dengan bidang industri, gaji guru 
di Australia ialah 115% lebih tinggi, Skotlandia 120%, Amerika 
125%, Selandia Baru 125%, Belanda 126%, Jerman 213%, 
Finlandia  234%, dan Swedia 235% (Dedi, 1998).  

Memperhatikan kondisi guru di negara-negara maju, kini 
sudah saatnya pemerintah memikirkan kualitas pendidikan di 
Indonesia dengan menempatkan profesi guru sebagai prioritas 
utama dalam pembangunan. Hal ini bertepatan dengan pera-
nan yang diumpamakan seperti ujung tombak dalam proses 
pendidikan dan pembangunan bangsa. 

4. Kepercayaan  Diri 

Setelah terjadi peristiwa bom di Hiroshima dan Nagasaki, 
pemimpin Jepang menanyakan kepada stafnya, banyaknya gu-
ru yang masih hidup, dan bukan menanyakan banyaknya 
polisi yang masih hidup (Dedi, 2003). Pertanyaan tersebut men-
jelaskan bahwa jika banyak guru yang masih hidup, maka 
proses pembelajaran dapat dilaksanakan dan usaha untuk me-
lahirkan masyarakat yang berkualitas mudah direalisasikan. 

Kemajuan sebuah negara banyak bergantung kepada ilmu-
wan, negarawan dan pakar ekonomi yang hebat. Begitu juga 
dengan kemajuan dalam bidang teknologi informasi, peran pa-
kar dalam bidang yang berkaitan sangat diperlukan. Mereka 
dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan mengaplikasikannya 
demi kepentingan manusia. Hal ini dapat direalisasikan mela-
lui peran guru. Mereka berhasil menjalankan kajian untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga berhasil mene-
robos hingga angkasa luar. Demikian juga halnya dengan anak-
anak yang baru belajar membaca, menulis, dan menghitung, 
semua aktivitas ini dapat berhasil dengan adanya penglibatan 
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guru. Oleh karena itu, para guru perlu memiliki kepercayaan 
diri yang sejajar dengan sumbangannya yang sangat berman-
faat dalam semua bidang kehidupan. 

5. Otonomi 

Otonomi ialah hak mengelola sendiri tanpa penguasaan 
atau pengendalian oleh pihak lain. Unsur-unsur yang ada da-
lam otonomi adalah tidak memerlukan unsur-unsur eksternal 
dalam menentukan masalah yang perlu dilakukan, keperca-
yaan tinggi terhadap kemampuan diri, pelaksanaan prinsip 
moral tingkat tinggi dan nilai kegunaan dalam perbuatan, pe-
nyanjungan kajian etika profesional yang unggul, ketegasan 
profesional, toleransi yang tinggi dalam perbedaan-perbedaan, 
pemantauan emosi yang mantap, kesediaan menerima masu-
kan dan kritikan secara terbuka, penglibatan diri dalam proses 
refleksi secara berkelanjutan dan kesungguhan membawa diri 
ke tahap nilai-nilai murni yang lebih tinggi (Bakhtiar, 1994).   

Otonomi guru dalam menjalankan aktivitasnya berkaitan 
dengan kepemimpinan internal, yaitu kepemimpinan di seko-
lah dan kepemimpinan eksternal, yaitu kepemimpinan di luar 
sekolah, misalnya pihak pemerintah. Seorang kepala sekolah 
berperan mendukung aktivitas guru dan memberikan kebe-
basan dalam melaksanakan tugasnya didalam ruang kelas, ter-
masuk memilih model pembelajaran yang sesuai dengan ma-
teri yang diajarkan sehingga guru mempunyai ruang gerak 
untuk berkreasi dan selalu menjalankan inovasi dalam pem-
belajaran. Demikian juga halnya dengan pihak eksternal, kea-
daan ini didukung oleh peraturan yang dapat memberikan oto-
ritas kepada guru untuk melakukan kreativitas dan inovasi 
dalam melaksanakan pembelajaran. 

Jika mereka mempunyai kemauan untuk melaksanakan-
nya, namun kemampuan mereka terbatas, maka diperlukan 
adanya peningkatan kemampuan melalui beberapa tahap, dan 
inilah yang diperlukan dalam pemberdayaan yakni mening-
katkan kemampuan guru dalam menyampaikan ilmu kepada 
peserta didik. Meningkatnya profesionalisme guru dapat 
direalisasikan melalui motivasi yang muncul dari dalam diri 
seorang guru dan juga faktor eksternal. 
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6. Pengaruh  

Guru ialah orang yang profesinya mengajar. Profesi ini di-
laksanakan secara individu, kelompok, baik di sekolah maupun 
di luar sekolah (Syaiful, 2000). Guru merupakan salah satu 
faktor penentu tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan 
(Syaiful, 2000; Ibrahim, 2004). Keberhasilan melaksanakan pen-
didikan bergantung kepada kesediaan guru dalam menjalan-
kan aktivitas pembelajaran. Guru merupakan unsur manusiawi 
yang sangat menentukan keberhasilan dalam bidang pendidi-
kan. Hal ini karena peningkatan kualitas sekolah amat bergan-
tung kepada tingkat profesionalisme guru (Ibrahim, 2004; 
Suparlan, 2005; Mulyasa, 2005),. untuk itu guru hendaknya 
mampu memberikan pengaruhnya untuk menjadikan lingku-
ngan sekolah kondusif untuk belajar. 
 Sesungguhnya telah diakui bahwa pemberdayaan guru tidak 

dapat berlaku tanpa pemberdayaan unsur-unsur manajemen di-
tingkat daerah dan regional. Pemberdayaan guru tidak dapat ber-
laku secara terpisah dan tersendiri. Bukan itu saja, pemberdayaan 
guru memerlukan budaya kerja baru dan pemberian reward yang 
lebih baik. 

B. Tuntutan Desentralisasi 

Pada masa pemerintahan orde baru (1965-1998), pemerintah 
Republik Indonesia melakukan intervensi yang besar terhadap bi-
dang pendidikan. Keadaan mencapai puncaknya pada masa tidak 
ada satu pun kebebasan di sekolah, bahkan berbeda pendapat pun 
tidak dimungkinkan (Fasli dan Dedi, 2001). Sekolah bagaikan kelas 
besar dengan pembelajaran utama ideologi pemerintah yang tidak 
menerima kritik dari masyarakat (Ali, 2002).  

Meskipun demikian, pemerintah telah berusaha melaksanakan 
rancangan pendidikan untuk seluruh masyarakat, dengan mene-
tapkan rancangan wajib belajar selama 9 tahun. Setiap anak yang 
telah mencapai usia untuk sekolah diharuskan memasuki sekolah 
mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama 
(SMP). Implikasi dari kebijakan tersebut, pemerintah telah mem-
bangun gedung SD di setiap Desa dan membangun gedung Seko-
lah Menengah Pertama (SMP) di setiap Kecamatan. Selain itu pe-
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merintah mengangkat guru yang bertugas di sekolah tersebut 
dengan memperkenalkan progam pendidikan guru, yaitu Pendi-
dikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Lulusan yang dihasilkan dari 
rancangan ini diangkat sebagai guru SD dan lulusan yang mem-
punyai Diploma 1 dan Diploma 2 diangkat sebagai guru SMP.  

Melalui rancangan tersebut pemerintah telah memberikan ke-
sempatan kepada peserta didik untuk meneruskan belajar di SD 
dan SMP, sementara itu pengangkatan guru-guru untuk bertugas 
di SD dan SMP telah memberikan kesempatan kepada masyarakat 
untuk menjadi guru. Namun disebabkan rancangan tersebut yang 
bersifat jangka pendek dan hanya untuk memenuhi keperluan se-
saat, dampaknya ialah kualitas guru menjadi rendah, kualitas pen-
didikan menurun, khususnya untuk jenjang SD dan SMP (Dedi, 
2003). Jatuhnya penguasa orde baru (1965-1998) dan munculnya 
gerakan reformasi masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa 
dan kalangan terpelajar (Rahman, 2005), mengakibatkan muncul-
nya keinginan untuk mengurangkan peranan dan campur tangan 
pemerintah pusat dalam menangani berbagai permasalahan kebi-
jakan, termasuk kebijakan pendidikan.  

Keadaan tersebut didukung dengan disahkannya Undang-
Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Andreas, 
2001; Fasli & Dedi, 2001). Dalam undang-undang ini terkandung 
otonomi daerah, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang terbatas 
pada daerah tertentu, mempunyai otoritas mengelola kepentingan 
masyarakat setempat, sesuai rancangan sendiri yang merasa kepa-
da kehendak masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  

Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa masyara-
kat daerah menuju kearah kemandirian, kedewasaan dan kemam-
puan dalam merancang, mengembangkan model, melaksanakan 
kegiatan pembangunan serta melakukan pemantauan, namun hak 
dan kewajiban antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat 
dikembangkan secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dan 
negara. Demikian juga, bahwa pemerintah pusat telah melakukan 
pemberdayaan kepada pemerintah daerah dalam segala segi kehi-
dupan, kecuali beberapa urusan yang berkait dengan keperluan 
hidup masyarakat Indonesia secara umum tetap dikelola oleh pe-
merintah pusat, seperti bidang politik luar negeri, pertahanan dan 
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keamanan, peradilan, keuangan dan fiskal, agama serta otoritas 
bidang lain yang meliputi bidang dasar tentang perencanaan na-
sional dan pengendalian pembangunan nasional, dana perimba-
ngan keuangan, sistem administrasi negara dan badan perekono-
mian negara, pembangunan dan pemberdayaan sumber daya ma-
nusia, pendayagunaan sumber alam serta teknologi tinggi yang 
strategis, perlindungan alam dan standarisasi nasional tetap dike-
lola oleh pemerintah pusat (UU. No.22 Tahun 1999). 

 Pemberdayaan yang dilakukan termasuk bidang pendidikan 
dengan menyediakan kebijakan undang-undang dan peraturan 
yang menjadi dasar pemberdayaan pendidikan yang didalamnya 
termasuk pemberdayaan guru. Selain itu pemerintah pusat tetap 
mengendalikan aktivitas membuat standarisasi nasional, termasuk 
bidang pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indone-
sia bukan saja sekedar keinginan dan kemauan, tetapi sudah meru-
pakan sesuatu keharusan (Tilaar, 2002). Untuk itu bidang pendi-
dikan dilakukan reformasi dari sentralisasi kepada desentralisasi 
(Andreas, 2001; Fasli & Dedi, 2001; Sam & Tuti, 2005), sehingga 
terjadi pergeseran otoritas manajemen dari sentralisasi kepada 
nonsentralisasi seperti Tabel 1.1. 

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan 
desentralisasi pendidikan di Indonesia antara lain ialah penye-
rahan otoritas mengelola pendidikan dari pemerintah pusat kepa-
da pemerintah daerah, keadaan ini dianggap sebagai penyerahan 
kekuasaan dari penyerahan unsur pelayanan (Ulul, 2005), se-
hingga pemerintah daerah berpotensi menjadi penguasa tanpa 
batas jika tidak diimbangi dengan pengembangan badan dan sum-
ber manusia di daerah.  

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan di daerah ter-
nyata banyak yang tidak sesuai dengan aspirasi kebijakan itu sen-
diri. Di beberapa daerah masih banyak manajemen yang melibat-
kan meja birokrasi hingga tidak mustahil meralisasikan risiko kebo-
coran pembiayaan 

Demikian juga dipihak sekolah, seringkali berkenaan dengan 
pembiayaan hanya dikelola dan diketahui oleh pimpinan tertentu 
dan seringkali mengetahui hanya kepala sekolah dan bendahara.  
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Tabel: 1.1 

Perubahan Otoritas dari Sentralisasi kepada Nonsentralisasi 

No Unsur Sentralisasi Nonsentralisasi 

1 Perencanaan Top- Down Buttom – Up 

2 Pelaksanaan Perintah Profesional 
3 Standard  Proses dan Output 

Nasional 
Proses Lokal Output 
Nasional 

4 Masukan Orang 
Tua 

Tidak diperlukan, 
kecuali  peserta 
didik bermasalah 

Diperlukan secara 
berkelanjutan 

5 Orientasi Pengembangan 
Intelektual 

Pengembangan Keahlian 

6 Evaluasi Seragam dan 
terbatas 

Beragam dan berkelanjutan 

7 Kontrol sekolah  Oleh Pimpinan   oleh Orang Tua dan 
Masyarakat 

8 Pengambilan 
Keputusan 

Pimpinan Sekolah Guru, Orang Tua dan 
Pimpinan Sekolah 

9 Peran orang tua Menyediakan dana  Terlibat dalam proses, 
kecuali penilaian 

Informasi tentang manajemen sumber manusia dan sumber 
keuangan telah diperoleh hasil dari kajian oleh Asia Foundation 
dengan satu program yang dinamakan Indonesia Rapid Decentrali-
zation Appraisal yang diperoleh hasil kajian  seperti berikut: 1) pe-
merintah daerah telah menyerap semua pegawai negeri yang di-
limpahkan pemerintah pusat, sementara 66% pegawai negeri di 
daerah bekerja dalam bidang pendidikan, namun profesionalisme 
mereka dalam menghadapi berbagai halangan otonomi daerah ma-
sih perlu ditingkatkan; 2) pemerintah daerah telah melakukan 
penilaian terhadap keperluan pegawai serta kegiatan workshop un-
tuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pegawai di daerah yang 
bersangkutan; 3) bantuan telah diperoleh untuk memperbaiki dan 
meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para pegawai me-
lalui workshop ataupun pemberian beasiswa untuk melanjutkan 
pendidikan ditingkat yang lebih tinggi; 4) pemerintah daerah me-
rancang anggaran belanja lebih kurang sebesar 43% untuk sektor 
pekerjaan umum, sementara bidang pendidikan rata-rata sebesar 
10%. (Hana dkk, 2003). 
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Namun, dapat diketahui berbagai faktor kekuatan dan kele-
mahan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Beberapa faktor 
kekuatannya adalah: 
1. Secara politis kebijakan desentralisasi pendidikan telah dikenal 

luas oleh masyarakat dan merupakan kebijakan yang sudah 
dikenal. 

2. Proses kelahirannya dikawal oleh para pakar pendidikan, ka-
langan anggota politik, baik yang ada di Dewan Perwakilan 
Rakyat maupun yang ada dalam partai politik, sehingga pelak-
sanaannya menjadi agenda pemerintah. 

3. Jiwa dan roh kebijakan desentralisasi pendidikan telah lama di-
inginkan oleh masyarakat, khususnya dalam menghadapi era 
persaingan bebas yang mengharuskan masyarakat memiliki 
keahlian dan daya saing yang tinggi. 

4. Adanya dukungan pembiayaan yang cukup besar untuk pe-
ngembangan bidang pendidikan, sebagaimana yang diamanat-
kan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

5. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata yang memperkuat 
peran pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan 
pembangunan bidang pendidikan di daerah masing-masing 
(Sam M Chan, 2005). 
Selain adanya kekuatan-kekuatan seperti yang disebutkan, ke-

bijakan ini juga mempunyai kelemahan, antaranya: 
1. Adanya perbedaan kemampuan dan kesediaan pemerintah 

daerah untuk menjalankan kebijakan desentralisasi pendidi-
kan, secara khusus pemerintah daerah di wilayah terpencil. 
Bahkan untuk wilayah tertentu pelaksanaan kebijakan desen-
tralisasi pendidikan cenderung menjadi masalah di daerah ter-
sebut. 

2. Adanya perbedaan kemampuan keuangan daerah yang diper-
oleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pem-
biayaan pendidikan di daerahnya masing-masing, terutama di 
daerah-daerah miskin. 

3. Pemerintah daerah tidak mempunyai pengalaman untuk me-
ngelola pengembangan pendidikan di daerahnya.  

4. Staf birokrasi tidak terlepas dari mental dan budaya korupsi. 
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5. Pos-pos pembiayaan untuk pendidikan masih belum jelas (Sam 
M Chan, 2005) 
Guru menduduki tingkat utama dalam setiap pembicaraan, 

guru adalah faktor dominan dalam proses pendidikan dan salah 
satu unsur yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar 
(Firestone & Pennell, 1993; Blasé J, 1993; Fasli & Dedi, 2001; 
Andreas, 2001). Namun keadaan guru di Indonesia berada dalam 
posisi lemah yang disebabkan oleh situasi politik masa orde baru 
(Dedi, 2003), dan akibat yang ditimbulkan ialah kualitas pendi-
dikan yang kurang memuaskan (Syaiful, 2000; Syafrudin, 2005; 
Suparlan, 2005; E Mulyasa, 2005), untuk itu perlu dilakukan 
pemberdayaan (Fasli & Dedi, 2001).  

Kajian tentang pemberdayaan guru telah banyak dilakukan, 
baik yang dilakukan dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa 
kajian berkenaan dengan kajian antaranya adalah, pemberdayaan 
guru mempunyai hubungan yang berarti  dengan kepuasan kerja 
(Rinehart & Short, 1994; Bogler, 2002), berhubungan dengan komit-
men organisasi,  (Wu & Short, 1996), berkaitan dengan pengajaran  
dan peningkatan akademik peserta didik (Mark & Louis, 1997), 
dan prinsip-prinsip kepemimpinan (Kirby & Colbert, 1994; Rine-
hart, et al, 1998). Komitmen organisasi diperlukan untuk menyem-
purnakan tujuan sekolah, dan meningkatkan profesionalisme guru 
(Bredeson, et al, 1983; Firestone & Pennell, 1993).  
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Bab 2 
Desentralisasi Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan pendidikan merupakan kunci untuk keunggulan, 
bahkan eksistensi, untuk Negara-bangsa dalam persaingan 
global, sehingga kebijakan perlu mendapatkan prioritas utama 
dalam era-globalisasi.  

Mark Olsen, Jhon Codd, Anne-Mari O’Neil 

Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu berusaha 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Suyanto, 2004; Syafru-
din, 2005; Suparlan, 2005), yang diawali pada era reformasi, yaitu 
suatu era yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk 
mempunyai peran meningkatkan kualitasnya, yaitu otoritas yang 
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 
mengelola dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kemam-
puan dan sumber yang dimilikinya. (Fasli & Dedi, 2001; Dedi, 2003; 
Sam  & Tuti, 2005).  

Otonomi daerah bidang pendidikan telah memberikan pe-
luang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membantu 
meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan kualitas pe-
laksanaan pembelajaran dengan meningkatkan profesionalisme 
guru. Namun demikian, pemerintah tidak berarti mengabaikan pe-
laksanaan pendidikan, bahkan memberikan dasar kepada daerah 
untuk memajukan daerah masing-masing sesuai dengan kemam-
puan yang dimilikinya (Andreas, 2001; Sakdanur, 2004; Sam & 
Tuti, 2005).  

Kesungguhan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan dapat ditunjukkan melalui rancangan peningkatan 
anggaran pendidikan sehingga 20% secara bertahap, yaitu sebagai 
amanah dari undang-undang sistem pendidikan nasional dan juga 
sahnya undang-undang guru dan dosen sebagai usaha untuk 
memberikan kepastian dan kejelasan profesi keguruan (Dedi, 2003; 
Budi,1999; Hadiyanto, 2004; Tilaar, 2005; Sam  & Tuti, 2005).  

Desentralisasi merupakan proses dari sentralisasi kepada non-
sentralisasi. Proses desentralisasi dalam kajian ini berawal dari 
otonomi daerah dan pemberdayaan, otonomi sekolah dan pember-
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dayaan, dan secara organisasi melibatkan perubahan manajemen 
sekolah, yaitu manajemen berbasis sekolah.  

Secara bersamaan juga dilakukan pemberdayaan guru, dengan 
kajian tentang konsep, objektif, tahapan dan pendekatan yang dila-
kukan dalam pemberdayaan guru, dan aktivitas ini juga didukung 
oleh otonomi daerah hingga manajemen berbasis sekolah. Sebagai 
ilmplikasinya ialah kepuasan kerja dan komitmen kepada pelak-
sanaan kewajiban guru di sekolah dan hal ini mempunyai dampak 
kepada peningkatan kualitas pendidikan.  

A. Sentralisasi  

Organisasi ialah kesatuan yang terdiri dari bagian dalam se-
suatu kelompok untuk tujuan tertentu dan kepentingan bersama. 
Organisasi juga merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasi se-
cara sadar, terbatas, relatif dapat diketahui dan berperan secara 
berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Setiap organisasi memiliki dimensi-dimensi yang terkait 
dengan struktur, yaitu kompleksitas, formalitas dan sentralisasi. 
Berdasarkan dimensi tersebut yang mempunyai hubungan kuat 
adalah kompleksitas dan sentralisasi. Sebuah organisasi yang 
mempunyai tingkat kompleksitas tinggi berbanding berbalik 
dengan sentralisasi, dalam arti bahwa semakin tinggi komplek-
sitas sebuah organisasi, maka akan berlaku dimensi desentralisasi. 
Misalnya semakin banyak latihan profesional diperoleh oleh pega-
wai, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk ikut serta 
dalam membuat keputusan, hal ini berarti terealisasinya desen-
tralisasi. 

 Sentralisasi dan desentralisasi yang merupakan dasar organi-
sasi tidak ditempatkan pada kutub yang berlawanan. Kedua dasar 
tersebut merupakan suatu rangkaian kesatuan, dan memiliki peran 
yang berbeda tetapi saling melengkapkan untuk keutuhan organi-
sasi termasuk negara, karena negara ialah organisasi. Sentralisasi 
berperan mencipta keseragaman, sedangkan desentralisasi mencip-
takan keragaman dalam penyelenggaraan organisasi. Tidak ada 
negara yang menganut sistem sentralisasi secara menyeluruh da-
lam aktivitas penyelengaraan negara kecuali untuk negara yang 
berbentuk negara kota dan juga hampir tidak ada negara yang 
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menyelenggarakan desentralisasi secara menyeluruh (Bhenyamin, 
2003) 

Penyelenggaraan dasar desentralisasi oleh unsur sentralisasi 
dalam organisasi negara dibedakan antara penyelenggara desen-
tralisasi dalam negara kesatuan dan negara federal. Dalam negara 
kesatuan, desentralisasi diselenggarakan oleh pemerintah pusat, 
sedangkan dalam negara federal desentralisasi diselenggarakan 
oleh pemerintah negara bagian (Bhenyamin, 2003). Dengan berla-
kunya desentralisasi, berarti adanya penyerahan otoritas dari pe-
merintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah 
daerah dapat melaksanakan otonomi.  

B. Desentralisasi Pendidikan 

Kekuasaan negara terhadap bidang pendidikan di Indonesia 
pada awalnya sangat besar, tidak ada satu pun kebebasan di 
sekolah dan kampus. Perbedaan pendapat juga tidak mungkin 
dapat dilakukan, sekolah bagaikan kelas besar untuk pembelajaran 
ideologi pemerintah yang tidak menginginkan adanya kritik.  

Munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasis-
wa dan kalangan terpelajar pada tahun 1998, telah memberikan 
semangat untuk mengurangi peran dan campur tangan pemerin-
tah pusat dalam mengelola berbagai permasalahan kebijakan, 
termasuk kebijakan pendidikan dengan diluluskan UU No.22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur desen-
tralisasi. Untuk itu kebijakan desentralisasi pendidikan di Indone-
sia bukan saja sekedar keinginan dan kemauan, tetapi sudah 
merupakan suatu keharusan (Tilaar, 2002).  

Pada awal abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia meng-
hadapi tiga masalah besar. Pertama, dampak terjadinya krisis eko-
nomi pada tahun 1997, dunia pendidikan dituntut memperta-
hankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai, 
Kedua, untuk mengantisipasi era global, pendidikan dituntut untuk 
menyediakan sumber daya manusia yang profesional agar mampu 
bersaing dalam pasaran kerja global dan Ketiga, selaras dengan 
diberlakukan otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan pe-
nyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat merealisa-
sikan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan 
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keragaman keadaan daerah dan keragaman peserta didik (Tilaar, 
2002). 

Desentralisasi berarti proses pelimpahan otoritas dari pimpi-
nan hingga staf dalam organisasi (Bhenyamin, 2003). Melalui de-
sentralisasi, segala keputusan yang ada dalam organisasi diserah-
kan kepada staf dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi ma-
najemen dan kepuasan kerja pegawai (Bhenyamin, 2003). 

Pemberlakuan desentralisasi bidang pendidikan berarti bahwa 
pemerintah pusat memberikan limpahan otoritas kepada peme-
rintah daerah untuk mengelolai bidang pendidikan dengan menye-
suaikannya sesuai situasi dan keadaan daerah masing-masing. 
Sehingga daerah-daerah tersebut dapat melaksanakan kebijakan 
bidang pendidikan sesuai dengan situasi dan keadaannya. Bagai-
manapun, pemerintah masih melakukan sentralisasi untuk bebe-
rapa urusan seperti standarisasi penilaian peserta didik, dan stan-
darisasi kualitas yang harus dipunyai oleh guru. 

C. Kebijakan Pendidikan  

Kebijakan ialah sekumpulan keputusan yang diambil oleh se-
seorang atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan 
cara mencapai tujuan (Rahman, 2005), sedangkan kebijakan pendi-
dikan ialah sesuatu kebijakan pemerintah untuk mengatur pendi-
dikan yang ada di sebuah negara (Ali, 2002).  

Pembuatan kebijakan mempunyai kaitan dengan analisis kebi-
jakan. Analisis kebijakan ialah serangkaian aktivitas intelektual 
yang dilakukan dalam rangkaian aktivitas yang pada dasarnya 
bersifat politis dan dapat dijelaskan sebagai proses pembuatan 
kebijakan yang terdiri dari penyusunan agenda, rumusan kebi-
jakan, penggunaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi 
kebijakan, sedangkan prosedur analisis kebijakan terdiri dari 
rumusan masalah, peramalan, rancangan, pemantauan dan 
evaluasi (Dunn, 2003).  

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa prosedur pembuatan dan ana-
lisis kebijakan terdiri dari lima tahap, dan pada tahap keempat 
yaitu pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menjadi kajian da-
lam bahasan ini. Kebijakan yang telah dipilih oleh pembuat kebi-
jakan bukanlah suatu jaminan bahwa kebijakan tersebut dapat ber-
hasil dalam pelaksanaannya. Terdapat banyak variabel yang mem-
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pengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, baik yang bersifat 
individu,  kelompok maupun organisasi.  

Gambar. 2.1. Hubungan prosedur pembuatan dengan analisis 

kebijakan (Sumber: Dunn, 2003) 

Pelaksanaan sesuatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor politik 
dan administrasi (Subarsono, 2005). Secara politik pembuat kepu-
tusan menetapkan sesuatu kebijakan didasarkan kepada apa yang 
harus dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah, se-
dangkan secara administrasi, hal ini berhubungan dengan bagai-
mana pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan (Subarsono, 
2005). Pembahasan dalam kajian ini dikemukakan Teori Grindle 
yang mengemukakan bahwa keberhasilan sesuatu kebijakan di-
pengaruhi oleh dua variabel, yaitu isi kebijakan dan lingkungan 
pelaksanaan. 

Pelaksanaan kebijakan terdiri dari dua hal, yaitu isi kebijakan 
dan lingkungan pelaksanaan. Variabel isi kebijakan terdiri dari: 1). 
sejauh mana kepentingan kelompok sasaran dapat terdapat dalam 
isi kebijakan dan kebijakan terealisasi karena ada kepentingan pe-
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nguasa maupun kepentingan masyarakat; 2).  jenis manfaat yang 
dapat diterima oleh kelompok sasaran; 3). sejauh mana tingkat 
perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan; 4). di mana 
letak pengambilan keputusan; 5). apakah sesuatu kebijakan telah 
menyebutkan pelaksana rancangan beserta peran dan tugasnya; 6). 
apakah sebuah rancangan kebijakan didukung oleh sumber yang 
mencukupi sehingga kebijakan dapat dilaksanakan. 

Variabel lingkungan kebijakan terdiri dari seberapa besar ke-
kuasaan, kepentingan dan strategi Institusi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kebijakan, ciri-ciri badan dan penguasa, serta kepa-
tuhan dan daya tanggap kelompok sasaran yang menerima kebi-
jakan. 

Kebijakan pendidikan yang dibicarakan dalam kajian ini ber-
kaitan dengan pemberdayaan guru sebagai profesi. Profesi ialah 
pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan men-
jadi sumber pendapatan kehidupan yang memerlukan keahlian, 
ketrampilan, atau kecakapan yang memenuhi standard kualitas 
atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU 
No.14 Tahun 2005).  

Berbasis ciri-ciri tersebut jelaslah bahwa seorang guru ialah 
seorang yang profesional, karena dilakukan oleh seseorang untuk 
memperoleh pendapatan dan status guru diperoleh melalui se-
rangkaian pendidikan. Memperhatikan yang demikian, guru harus 
mengembangkan profesinya, yaitu suatu proses yang bergerak da-
ri ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi ma-
tang, dari diarahkan orang lain menjadi mengarahkan diri sendiri 
(Ibrahim, 2004).  

Seseorang akan bekerja secara profesional apabila memiliki 
kemampuan dan motivasi, artinya jika seseorang bekerja secara 
profesional maka ia memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan 
kesungguhan hati untuk mengerjakan pekerjaannya dengan se-
baik-baiknya (Ibrahim, 2004). Guru sebagai tenaga profesional ber-
peran untuk meningkatkan martabat dan sebagai agen pembe-
lajaran yang berperan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
nasional (UU No.14 Tahun 2005). 

Jika profesionalisme guru ditingkatkan, sudah pasti mening-
katnya kualitas pembelajaran dan implikasinya ialah meningkat-
nya kualitas prestasi peserta didik. Dengan meningkatnya kualitas 



Kebijakan Pemberdayaan Guru | 21  
 

prestasi peserta didik, sekolah menjadi berkualitas dan hal ini akan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama orang tua. Peran 
orang tua dalam memberdayakan pendidikan terutama di sekolah 
sangatlah besar, khususnya dalam hal pembiayaan. Jika keperca-
yaan orang tua terhadap sekolah semakin tinggi, maka bantuan 
keuangan dari orang tua untuk sekolah juga akan meningkat, dan 
hal ini merupakan salah satu sumber dana untuk meningkatkan 
kesejahteraan guru. 

Pada era desentralisasi pendidikan, dan untuk memenuhi tun-
tutan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
maka pembiayaan pendidikan diusahakan meningkat sehingga 
anggaran pendidikan sebanyak 20%. Berdasarkan undang-undang 
tersebut pemerintah mempunyai kewajiban memberikan tunja-
ngan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 
yang disahkan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendi-
dikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.  

Tunjangan profesi diberikan setara dengan satu kali gaji 
kepada guru yang disahkan oleh satuan pendidikan yang diseleng-
garakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, 
masa kerja, dan kelayakan yang sama dan diperuntukkan dalam 
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, pemerintah daerah 
wajib memenuhi keperluan guru, baik dalam banyaknya, kela-
yakan akademik, maupun dari segi keahlian secara rata-rata untuk 
menjamin kelangsungan pendidikan. 

D.  Otonomi Daerah   

Rancangan otonomi daerah yang berlaku di Indonesia sesung-
guhnya telah  dimulai dengan dasar UU No.5 Tahun 1974 tentang 
dasar-dasar pemerintahan di daerah dengan melaksanakan dasar 
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Bhenyamin, 
2003). Namun pelaksanaannya belum pernah memenuhi keperluan 
daerah sebagai daerah otonomi, bahkan ada kecenderungan peme-
rintah pusat tidak memberikan peluang kepada daerah untuk 
melakukan kreativitas dalam mengelola daerah (Soemarto dan 
Akdon, 2004) 

Datangnya era reformasi dan munculnya tuntutan otonomi 
dalam berbagai bidang, diluluskan UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
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Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No.5 Tahun 1974, 
sehingga terealisasi perubahan pendekatan sistem pemerintahan. 
Perubahan yang terjadi ialah pendekatan sistem pemerintahan dari 
sentralisasi kepada nonsentralisasi. Undang-undang tentang peme-
rintah daerah lahir sebagai dasar undang-undang untuk mengatur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan mempunyai implikasi 
kepada pengaturan organisasi dan pembagian otoritas antara pe-
merintah pusat dengan daerah.  

Berlakunya sistem desentralisasi yang memberikan otonomi 
kepada daerah diharapkan mampu mendorong untuk memberda-
yakan masyarakat, menumbuhkan inovasi dan kreativitas, me-
ningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mengawal pelaksanaan pemerintahan, 
maupun peran anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan dae-
rah (Soemarto dan Akdon, 2004).  

Pemberian kuasa pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
meliputi berbagai bidang kecuali urusan keuangan, hubungan 
antara bangsa, keadilan, pertahanan dan keselamatan serta agama 
(Soemarto dan Akdon, 2004).  

E. Organisasi Kelembagaan Pendidikan  

Manajemen pendidikan di Indonesia mulai dari Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah dipimpin oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Perguruan Ting-
gi dikelola oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.  

Urusan pendidikan pada tingkat Propinsi dikelola oleh Dinas 
Pendidikan tingkat Propinsi, yang dipimpin oleh Kepala Dinas 
Pendidikan Propinsi. Sedangkan pada tingkat daerah kabupaten 
atau kota, urusan pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendi-
dikan Daerah yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah.  

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, maka bidang pendi-
dikan mengalami perubahan kebijakan dari sentralisasi kepada 
desentralisasi. Sebagaimana diketahui, tujuan dikeluarkan undang-
undang tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah adalah 
untuk memberikan otoritas yang luas, nyata, dan bertanggung-
jawab kepada daerah dan masyarakat sehingga memberikan pe-
luang kepada daerah dan masyarakat agar berpeluang mengatur 
dan melaksanakan otoritas agar sesuai dengan ide dan gagasan 
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sendiri yang searah dengan kepentingan masyarakat setempat dan 
potensi setiap daerah.  

Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masya-
rakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dalam mengusa-
hakan dukungan masyarakat untuk bidang pendidikan dengan 
menumbuhkan keberpihakan, mulai dari pimpinan negara, sehing-
ga instansi yang paling rendah, termasuk masyarakat yang berakti-
vitas dalam bidang swasta dan industri. Keberpihakan nyata itu 
perlu disalurkan secara politis menjadi suatu gerakan bersama 
dalam bentuk badan Dewan Pendidikan yang berkedudukan di 
daerah dan Komite Sekolah di sekolah.  

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan badan 
yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarki 
dengan satuan pendidikan maupun badan pemerintah. Kedudu-
kan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, satuan pendidikan dan 
badan-badan pemerintah lainnya mengacu pada otoritas masing-
masing berdasarkan ketentuan yang berlaku 

Tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 
ialah: 1) mengumpulkan dan menyampaikan ide dan gagasan ma-
syarakat dalam melahirkan kebijakan dan rancangan pendidikan 
di daerah, untuk Dewan Pendidikan dan di sekolah, untuk Komite 
Sekolah; 2) meningkatkan tanggungjawab dan peran aktif dari se-
luruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; 3) 
menciptakan suasana dan kejujuran, pertanggung jawaban, dan 
demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan 
yang berkualitas di daerah dan satuan pendidikan (Budi,1999). 

Sedangkan peran yang dilaksanakan Dewan Pendidikan ialah: 
1) sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksa-
naan kebijakan pendidikan; 2) sebagai pendukung baik yang ber-
terealisasi keuangan, pemikiran dan sumber manusia dalam pe-
nyelenggaraan pendidikan; 3) sebagai pengawal dalam rangka 
kejujuran dan pertanggungjawaban penyelenggaraan dan out put 
pendidikan; 4) sebagai perantara antara pemerintah dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan masyarakat (Budi,1999).  

Peran yang dilaksanakan Komite Sekolah adalah: 1) sebagai 
pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebi-
jakan pendidikan di satuan pendidikan; 2) sebagai pendukung baik 
yang berbentuk keuangan, pemikiran maupun sumber manusia 



24 | Kebijakan Pemberdayaan Guru  
 

dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah; 3) sebagai 
pengawal dalam rangka kejujuran dan pertanggungjawaban pe-
nyelenggaraan dan out put pendidikan, di satuan pendidikan; 4) se-
bagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di 
satuan pendidikan (Budi,1999).  

Usaha untuk melaksanakan aktivitasnya, Dewan Pendidikan 
dan Komite Sekolah memiliki peran mendorong tumbuhnya per-
hatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pen-
didikan yang berkualitas. Badan tersebut juga melakukan kerjasa-
ma dengan masyarakat, baik individu maupun organisasi, dunia 
usaha dan dunia usaha, pemerintah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan berkualitas. 
Peran lainnya adalah menampung dan menganalisis kehendak, 
pandangan, tuntutan, dan berbagai keperluan pendidikan yang 
diusahakan oleh masyarakat. 

Selain itu, peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ialah 
memberikan masukan, pertimbangan dan rancangan kepada 
Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada satuan 
pendidikan mengenai kebijakan dan rancangan pendidikan, krite-
ria prestasi daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga 
kependidikan, secara khususnya guru dan kepala sekolah, kriteria 
sarana pendidikan, dan hal lain yang berkait dengan pendidikan. 
Terakhir peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah 
mendorong orang tua dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam 
pendidikan baik berkenaan dengan sarana maupun keuangan 
untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat dan 
dapat ditambah dengan unsur birokrasi atau Dewan Perwakilan 
Rakyat. Banyaknya anggota Dewan Pendidikan sebanyak-banyak-
nya 17 orang, sedangkan anggota Komite Sekolah berasal dari 
unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Selain itu unsur dewan 
guru, yayasan atau badan penyelenggara pendidikan, dan banyak-
nya anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya sembilan orang.  

F. Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu strategi untuk 
memperbaiki kualitas pendidikan melalui penyerahan otoritas 
pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada daerah oto-
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nom dan diteruskan kepada sekolah sehingga kepala sekolah, 
guru, orang tua dapat merancang, mengawal pelaksanaan pendidi-
kan dan mempunyai tanggungjawab untuk mengambil keputusan 
mengenai pembiayaan, pemenuhan sarana dan kurikulum sekolah.  

Dikatakan juga bahwa manajemen berbasis sekolah adalah 
suatu bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi 
pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, 
partisipasi masyarakat dan dalam kerangka kebijakan pendidikan 
nasional (Mulyasa, 2004) 

Istilah manajemen berbasis sekolah berawal dari Amerika 
pada tahun 1970-an sebagai alternatif dari reformasi manajemen 
sekolah, hal ini diperlukan karena prestasi sekolah selama puluhan 
tahun tidak menunjukkan adanya peningkatan kualitas untuk 
memenuhi tuntutan perubahan lingkungan sekolah (Hasbullah, 
2006). Antara tuntutan perubahan lingkungan sekolah yang di-
maksud adalah tuntutan dunia kerja, ilmu pengetahuan dan tekno-
logi, sosial, ekonomi, undang-undang dan tuntutan dari segi poli-
tik. Lulusan sekolah pada masa itu tidak dapat memenuhi berbagai 
keperluan yang dapat mengakibatkan munculnya kekecewaan 
diberbagai kalangan masyarakat, baik secara langsung maupun 
tidak langsung (Hasbullah, 2006).   

Pemberian otoritas untuk membuat perencanaan dan me-
ngawal pendidikan kepada tingkat sekolah, diharapkan sekolah 
lebih mempunyai kemandirian dan mempunyai kemampuan un-
tuk menentukan wawasan dan misi sekolah sesuai dengan situasi 
dan keadaan lingkungan masyarakatnya. 

Manajemen berbasis sekolah yang dikembangkan di Indonesia 
adalah pemberian otoritas, kepercayaan dan kemandirian kepada 
sekolah untuk mengelola dan mengembangkan segala sumber 
pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah 
serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada orang tua, ma-
syarakat dan pemerintah. Adapun tujuan dari pelaksanaan mana-
jemen berbasis sekolah adalah: 
1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan yang 

terkait dengan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbu-
kaan, kerjasama, pertanggungjawaban, berkelanjutan, dan ini-
siatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan dan memberda-
yakan sumber yang tersedia. 
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2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat da-
lam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan kepu-
tusan secara bersama. 

3. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, ma-
syarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sekolah. 

4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan (Hasbullah, 2006). 
Melalui manajemen berbasis sekolah, diharapkan segala per-

masalahan yang mungkin terjadi di sekolah baik mengenai proses 
pembelajaran maupun sumber daya pendukungnya dapat dicari 
penyelesaiannya oleh sekolah dan masyarakat dilingkungannya.  
Dengan demikian dapat diringkaskan bahwa kepala sekolah, guru 
dan masyarakat adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pen-
didikan di sekolah, sehingga segala keputusan mengenai perma-
salahan pendidikan pada tingkatan mikro menjadi tanggung jawab 
ketiga unsur tersebut. Kerja sama yang baik antara kepala sekolah, 
guru dan masyarakat merupakan suatu keharusan untuk mening-
katkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas sekolah, 
dan hal ini dapat terlaksana dengan cara meningkatkan kualitas 
guru. 
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Bab 3 
Implikasi  

Pemberdayaan Guru   

Pemberdayaan guru diartikan sebagai proses pengembangan 
keahlian guru untuk menguasai pertumbuhannya dan 
menyelesaikan permasalahannya  

Short & Lorin  

A. Pemberdayaan Guru 

Konsep pemberdayaan mula diperkenalkan sekitar dekade 
1970-an dan berkembang hingga akhir abad ke-20, yaitu sejalan 
dengan aliran post modernisme. Prinsip aliran ini terletak kepada 
sikap yang mengarah kepada jargon antisistem, antistruktur dan 
antideterminisme (Onny & Pranarka, 1996), yang diterapkan dalam 
dunia kekuasaan. Konsep pemberdayaan muncul akibat dari ma-
sukan kepada pemikiran, tatamasyarakat dan tatakuasa sebelum-
nya yang berkembang di sebuah negara (Onny & Pranarka, 1996). 

Pemberdayaan dapat diuraikan dari arti kata dan istilah. 
Ditinjau dari arti kata pemberdayaan bermaksud pemberian ke-
kuasaan, pemberian otoritas, memberikan kuasa, pemberian izin 
(Harimukti, 1995; John & Hasan, 2003), pemberdayaan berasal dari 
kata kuasa yang mempunyai arti kemampuan untuk melaksana-
kan sesuatu atau kemampuan bertindak (Harimukti, 1995; John & 
Hasan, 2003). Dari arti kata tersebut dapatlah dirumuskan bahwa 
pemberdayaan ialah proses untuk memperoleh kemampuan atau 
kuasa. Hal ini dilakukan oleh individu yang mempunyai kuasa 
kepada mereka yang kurang atau tidak berkuasa. Pengertian proses 
mempunyai arti sebagai rangkaian tindakan, atau pengolahan 
yang menghasilkan produk (Harimukti, 1995; John & Hasan, 2003), 
menuju kepada tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap 
sebagai cara untuk mengubah mereka yang kurang atau tidak 
mempunyai kuasa menjadi berkuasa, baik dari segi pengetahuan, 
sikap dan perilaku. Sedangkan konsep kuasa mengarah kepada 
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sumber kehendak dari perolehan kemampuan yang berasal dari 
mereka yang kurang atau belum berkuasa (Ambar, 2004). 

Ditinjau dari segi istilah, pemberdayaan sebagaimana keba-
nyakan dikemukakan para pakar, berarti sesuai dengan projek dan 
rancangan yang dimiliki masyarakat dan dalam konteks yang ber-
kait dengan aktivitas tersebut (Cheril, 2006). Pemberdayaan dapat 
dicirikan ketika pekerja diberi kekuasaan untuk merasakan sebagai 
pemilik dan dapat mengkontrol pekerjaannya (Paul, 2002). Pem-
berdayaan ialah proses pengambilan keputusan oleh orang-orang 
yang melaksanakan keputusan tersebut (Harry, 2004), dikatakan 
juga sebagai proses dinamis yang melibatkan tindakan antara 
seseorang dengan kehidupan sehari-harinya untuk memperoleh 
perubahan dalam konteks kehidupan pribadi dan sosialnya 
(Theresa, 2000)  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan 
bahwa pengertian pemberdayaan mempunyai dua dimensi, yang 
pertama ialah pemberian kekuasaan, mengalihkan otoritas kepada 
pihak yang kurang atau belum berkuasa, dan yang kedua ialah 
pemberian kemampuan serta memberikan peluang kepada pihak 
lain untuk melakukan sesuatu (Onny & Pranarka, 1996). 

Berdasarkan dua pengertian tersebut yang sesuai dengan ke-
adaan bidang pendidikan adalah pengertian yang kedua, bahwa 
pemberdayaan mempunyai arti suatu usaha pemberian kemam-
puan serta peluang kepada guru untuk melakukan sesuatu sesuai 
dengan tugasnya dalam bidang pembelajaran (Sumodiningrat, 
2000). 

1. Konsep Pemberdayaan Guru 

Pemberdayaan dalam kajian tentang guru diartikan seba-
gai proses pengembangan keahlian guru untuk menguasai 
pertumbuhannya dan menyelesaikan permasalahannya (Short, 
1994; Lorin, 2004), suatu proses pengembangan lingkungan 
aktivitas guru agar profesional (Mary,1994), dikatakan juga 
bahwa pemberdayaan guru adalah suatu kekuatan yang pen-
ting dalam profesi keguruan untuk memberi kesempatan guru 
melaksanakan tugasnya dengan bebas dan dipatuhi oleh pe-
serta didiknya (Rachim, 2005). 
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Pemberdayaan tidak saja berlaku dalam masyarakat yang 
tidak memiliki kemampuan, akan tetapi juga berlaku dalam 
masyarakat yang memiliki kuasa yang terbatas dan dapat di-
kembangkan menuju kepada mandiri. Adapun untuk guru, 
pemberdayaan ialah pemberian kemampuan atau kekuasaan 
kepada guru untuk melaksanakan profesinya serta memberi-
kan peluang kepada guru untuk meningkatkan kemampuan 
profesinya menuju kemandirian (Ambar, 2004). 

2 Tujuan Pemberdayaan Guru 

Pemberdayaan mempunyai tujuan membentuk perse-
orangan dan masyarakat menjadi tersendiri, baik kemandirian 
berpikir, bertindak maupun mengendalikan apa yang mereka 
lakukan (Ambar, 2004).  

Kemandirian yang dituju adalah sesuatu keadaan yang 
dialami oleh guru yang memiliki kemampuan untuk memikir-
kan, memutuskan serta melaksanakan profesinya dengan 
menggunakan kemampuan yang terdiri dari kemampuan 
kognitif, psikomotorik, afektif dengan menggunakan sumber 
yang dimilikinya. Kognitif adalah kegiatan atau proses mem-
peroleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan atau usa-
ha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri, psikomo-
torik, aktivitas fisik yang berkait dengan proses mental, psiko-
motor dan afektif adalah makna yang menunjukkan perasaan 
(Harimukti, 1995). 

3 Tahap-tahap  Pemberdayaan Guru 

Aktivitas melakukan pemberdayaan tidaklah dapat dica-
pai secara langsung, namun ada beberapa tahap yang hendak-
nya dilakukan menuju kemandirian. Adapun tahap pelaksa-
naan pemberdayaan dapat dilakukan dalam tiga tahap:  

Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, 
yang merupakan tahap persiapan dalam proses pemberda-
yaan. Pada tahap ini pihak pelaksana pemberdayaan berusaha 
menciptakan keadaan yang dapat mendukung berlangsung-
nya proses pemberdayaan yang efektif. Pemerintah hendak-
nya ikut terlibat mengelolai kemampuan afektif guru untuk 
mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan pe-
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nyadaran dapat membuka kehendak dan kesadaran guru 
tentang keadaannya sehingga dapat merangsang kesadaran 
guru tentang perlunya memperbaiki keadaan untuk mencip-
takan masa depan yang lebih baik.  

Secara umum, mengenai kesadaran guru sebagai subjek 
pelaksanaan pemberdayaan, dapat dikatakan telah siap untuk 
melaksanakannya, hal ini disebabkan bahwa keadaan guru di 
Indonesia terutamanya mengenai masalah gaji adalah mem-
prihatinkan. Namun yang perlu untuk disiapkan adalah pe-
laksana kebijakan pemberdayaan guru agar mempunyai ke-
mauan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. 

 Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan 
atau keterampilan. Setelah menyadari apa yang harus dilaku-
kan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, dilakukanlah 
kegiatan transformasi sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh 
guru untuk melaksanakan profesinya. Pada tahap ini guru 
bersedia menerima peningkatan pengetahuan, keterampilan 
sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik, selain itu 
pada tahap ini guru hendaknya dapat menerima dampak dari 
peningkatan kualitas yang berupa reward baik berbentuk gaji 
maupun lainnya. Seperti uraian sebelumnya, hendaknya pi-
hak pelaksana kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah 
betul-betul membuat persiapan, terutama mengenai pening-
katan gaji sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan 
pemberdayaan guru, selain proses peningkatan profesiona-
lisme yang juga memerlukan perencanaan anggaran untuk 
melaksanakannya. 

 Ketiga, tahap peningkatan pengetahuan yang telah dimi-
likinya. Sebagai usaha memenuhi kewajiban dan meningkat-
kan kemampuan dalam melaksanakan profesinya, hendaknya 
guru mau dan mampu menerima peningkatan kemampuan 
yang telah dimilikinya (Ambar, 2004) 

4. Pendekatan Pemberdayaan Guru 

Proses pemberdayaan dapat dikelompokkan menjadi dua, 
pertama pendekatan konflik, yang didasarkan kepada pers-
pektif konflik antara pihak yang memiliki kuasa dengan yang 
kurang atau tidak memiliki kuasa. Model ini dikenal dengan 
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istilah zero-sum, yaitu proses pemberian kuasa kepada kelom-
pok lemah yang berdampak berkurangnya kuasa pada kelom-
pok lain.  

Pendekatan pemberdayaan ini cenderung sesuai untuk 
menganalisis pemberdayaan yang mempunyai pengertian 
pengalihan bentuk kekuasaan, dari mereka yang sebelumnya 
memegang kekuasaan kepada mereka yang tidak memiliki 
kekuasaan.  

Implikasi dari pendekatan zero-sum adalah orang atau ba-
dan menjadi enggan untuk melakukan pemberdayaan ter-
hadap orang atau badan lain, karena sebagai dampaknya akan 
berkurang kekuasaan yang sebelumnya dimiliki. 

Pendekatan kedua adalah pendekatan in-konflik, yakni 
pendekatan pemberdayaan yang dilakukan untuk memberi 
pemahaman bahwa pemberi kuasa akan memperoleh manfaat 
positif berupa peningkatan kuasa apabila melakukan proses 
pemberdayaan terhadap pihak yang lemah yang dikenal 
dengan istilah positif sum (Onny & Pranarka ,1996; Ambar, 
2004).  

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru, pendekatan 
yang sesuai adalah pendekatan kedua yakni positif sum. Jika 
guru mempunyai otoritas dalam melaksanakan profesinya, 
mempunyai dampak logis dalam melaksanakan tugas menjadi 
sungguh-sungguh dan hasil yang diperoleh adalah peserta 
didik berkualitas yang akan dapat berpengaruh langsung ke-
pada terciptanya sekolah berkualitas. Adapun tugas dan pe-
ran agen pelaksaan kebijakan pemberdayaan guru sebagai-
mana Tabel 3.1 

Berdasarkan lima Institusi tersebut, Dinas Pendidikan 
mempunyai peran lebih banyak dalam penentuan pola kebi-
jakan, prosedur serta peraturan yang mendukung pemberda-
yaan guru, sedangkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah melakukan pembahasan rancangan pola pemberda-
yaan dengan menerima kehendak dari guru atau perwakilan-
nya dalam bentuk organisasi profesi serta meminta kepada 
badan kependidikan tenaga kependidikan yang mencetak 
guru. 
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Tabel 3.1. 

Peran Institusi dalam  Pemberdayaan Guru 

Institusi Peran Out put Fasilitas 

Dinas 
Pendidikan  
Daerah 

Perumusan dan 
penetapan 
Kebijakan, 
pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi  

Kebijakan : politik, 
umum, 
pendidikan, 
penetapan ciri-ciri, 
keberhasilan, 
peraturan dan 
undang-undang 

Dana, jaminan, 
jaringan, sistem 
manajemen 
informasi, 
pendidikan 

Dewan 
Perwakilan 
Rakyat 
Daerah 

Sumbangan 
pada perumusan 
pelaksanaan, 
pemantauan dan 
evaluasi 

Konsultasi dan 
rancangan 
kebijakan, 
tindakan dan 
langkah kebijakan, 
menampung 
kehendak 

Pembahasan 
rancangan 
kebijakan, 
konsep 
pelaksanaan 
dan 
pemantauan 

Dewan 
Pendidikan 

Partisipasi 
dalam 
perumusan 
pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi di 
tingkat daerah 

Saran, masukan, 
kritik, rancangan, 
keberatan 
dukungan dalam 
perumusan 
kebijakan, 
kebijakan aksi  

Memberikan 
motivasi, 
dukungan, 
perantara dan 
kontrol  

Komite 
Sekolah 

Partisipasi 
dalam 
perumusan 
pelaksanaan 
pemantauan dan 
evaluasi di 
tingkat sekolah 

Saran, masukan, 
kritik, rancangan, 
keberatan 
dukungan dalam 
perumusan 
kebijakan, 
kebijakan aksi 

Memberikan 
motivasi, 
dukungan, 
perantara  dan 
control 

Sekolah Membuat 
perencanaan 
dan 
melaksanakan 
pemberdayaan 
guru  

Rancangan 
aktivitas 
peningkaan 
kualitas 
pendidikan 
melalui 
pemberdayaan 
guru 

Dana, jaminan, 
dan semua 
keperluan 
pelaksanaan 
pemberdayaan 
guru 

Sedangkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupa-
kan badan tersendiri yang anggota-anggotanya adalah masyarakat 
yang peduli terhadap pendidikan dengan fungsi dan peran mem-
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bantu Dinas Pendidikan untuk Dewan Pendidikan dan membantu 
sekolah untuk Komite Sekolah. Fungsi dan perannya yang utama 
adalah memberikan pertimbangan, dukungan melakukan peman-
tauan serta sebagai perantara antara masyarakat dengan Dinas 
Pendidikan Daerah dengan sekolah. Sedangkan sekolah mempu-
nyai peran yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan pemberda-
yaan guru pada era desentralisasi pendidikan. 

B. Kajian tentang Pemberdayaan Guru 

Sebuah kajian dilakukan dengan objektif diperoleh pengeta-
huan baru tentang suatu kajian atau menyempurnakan kajian yang 
telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berkait dengan kajian 
tentang pemberdayaan guru, telah banyak dilakukan oleh bebe-
rapa peneliti.  

Pemberdayaan ialah tema utama di semua bentuk organisasi, 
termasuk bidang usaha, industri, dan pelayanan, termasuk bidang 
pendidikan (Short, 1992). Kajian pendidikan yang berkaitan 
dengan pemberdayaan guru mulai dilakukan pada akhir tahun 
1980 (Bogler&Somech, 2004).  

Kajian yang dilakukan oleh Short & Rinehart (1992) ada enam 
dimensi pemberdayaan guru, yaitu pembuatan keputusan, pening-
katan profesionalisme, status, kepercayaan diri, otonomi dan pe-
ngaruh.  

Pengambilan keputusan berkait dengan keterlibatan guru ter-
hadap pembuatan keputusan masalah yang penting dalam sekolah 
baik yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak lang-
sung (Short & Rinehart, 1992) seperti, masalah kurikulum, 
anggaran sekolah, seleksi guru. Perkembangan profesionalisme 
guru berhubungan dengan persepsi guru, bahwa sekolah membe-
rikan peluang guru untuk tumbuh dan berkembang menjadi 
seorang yang profesional dalam melaksanakan aktivitasnya 
(Maeroff, 1988; Short&Rinehart, 1992), sedang status berkaitan 
dengan penghormatan seorang guru sebagai seorang profesional. 
Hal ini dapat diperoleh dari teman kerja maupun dari kalangan 
masyarakat.  

Kepercayaan guru mengarah kepada persepsi guru yang di-
lengkapi dengan kemampuan dan keahlian untuk membantu pe-
serta didik dan mempunyai keahlian mengembangkan kurikulum. 



34 | Kebijakan Pemberdayaan Guru  
 

Otonomi mengarah kepada otoritas yang dimiliki guru untuk 
mengembangkan dirinya dalam melaksanakan profesinya, seperti 
pengembangan kurikulum, perencanaan pembelajaran dan penga-
ruh mengarah kepada persepsi guru bahwa mereka dapat mempe-
ngaruhi kehidupan sekolah (Short & Rinehart, 1992; Bogler& 
Somech, 2004). 

Ghazali (1979), mengkaji kepuasan kerja dikalangan guru-guru 
berstatus tetap di Sekolah Dasar dan menengah di negeri utara 
yaitu negeri Perlis dan Kedah serta pulau Pinang. Dengan meng-
ambil sampel 1600 guru diperoleh hasil bahwa kepuasan guru 
mendapati guru-guru melayu lebih puas dengan faktor kepuasan 
kenaikan pangkat golongan, dan gaji berbanding dengan guru 
bukan melayu. Selain itu diperoleh tidak ada hubungan yang 
berarti antara kepuasan kerja guru dengan faktor status dan 
reputasi. 

Beberapa kajian lain telah dilakukan berkaitan dengan pember-
dayaan guru, dalam kaitannya dengan kepuasan kerja (Rinehart & 
Short, 1994; Wu Yueh Yun, 1994), pemberdayaan guru dilakukan 
dengan melibatkan keberadannya dalam pengambilan keputusan 
(White, 1992). Pemberdayaan guru mempunyai hubungan positif 
yang berarti dengan komitmen (Wu Yueh Yun, 1994; Wu & Short, 
1996). 

C. Implikasi Pemberdayaan Guru 

Pemberdayaan guru mempunyai implikasi terhadap sikap 
guru dalam melaksanakan aktivitasnya, yaitu  kepuasan guru dan 
komitmen terhadap organisasi sekolah, dengan uraian seperti 
berikut. 

1. Kepuasan Kerja 

Seorang yang memperoleh kepuasan dalam melaksana-
kan pekerjaan, mempunyai dampak bahwa ia memungkinkan 
menggerakkan segala potensi yang dimilikinya untuk menye-
lesaikan pekerjaannya dengan baik, sehingga dapat dikatakan 
bahwa salah satu faktor yang mendukung keberhasilan mem-
peroleh hasil kerja yang optimum  adalah kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja ialah sikap positif seseorang yang meng-
arahkan untuk berperan lebih terhadap pekerjaannya sehingga 
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dapat menemukan dan mengulang cara-cara yang dianggap-
nya lebih beragam dan bernilai untuk memperoleh  hasil yang 
maksimum (Hadari, 2003).  

Dikatakan juga bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap 
positif atau negatif yang dimiliki seseorang terhadap berbagai 
pekerjaan, tempat kerja dan hubungannya dengan teman kerja 
yang dihasilkan dari internal dan luaran dan persepsi mereka 
terhadap pekerjaannya, (Schermerhom et al, 1994; Gibson et 
al,1995).  

Adapun teori yang digunakan dalam pembahasan kepua-
san kerja ini adalah teori motivasi yang didasarkan kepada 
faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan, dan 
teori yang bersesuaian dengan keadaan ini adalah Teori Abra-
ham Maslow dan Teori Dua Faktor Herzberg. Uraian kedua teori 
tersebut serta hubungannya adalah seperti berikut. 

1) Teori Keperluan Maslow 

Perilaku manusia pada suatu ketika ditentukan oleh 
tingkat keperluan yang paling kuat. Untuk membicarakan 
keperluan-keperluan yang mempunyai kekuatan yang ting-
gi pada saat tertentu untuk seseorang, Abraham Maslow 
telah mengembangkan suatu konsep Teori Motivasi yang 
dikenal dengan hierarki keperluan. Menurut Abraham 
Maslow, ada semacam hierarki yang mengatur dengan sen-
dirinya keperluan-keperluan manusia, sehingga ia mencoba 
mengemukakan bahwa motivasi manusia dalam aktivitas-
nya berdasarkan tahap-tahap keperluan yang secara hie-
rarki.   

Meski keperluan manusia antara yang satu dengan 
lainya berlainan, namun dapat dikemukakan kondisi 
umum yang biasanya berlaku dalam memenuhi keperluan 
yang hendaknya dapat dipenuhi dalam menjalani hidup 
dan kehidupan. 

Hierarki keperluan Maslow ialah susunan keperluan 
yang ingin diperoleh oleh setiap individu. Susunan keper-
luan terbagi menjai dua kategori, yaitu keperluan-keper-
luan tahap rendah yang terdiri dari dua tahap yaitu tahap 
fisiologis dan keamanan, berikutnya keperluan-keperluan 



36 | Kebijakan Pemberdayaan Guru  
 

tahap tinggi yang terdiri dari tiga tahap, yaitu sosial, harga 
diri dan kesempurnaan diri. 

Tabel 3.2 

Hierarki Teori Keperluan Maslow 

Kategori 
Hierarki 
Keperluan 

Pengisian 
dalam Kerja 

Pengisian Luar 
Kerja 

Keperluan-
keperluan 
tahap 
tinggi 

Tahap 5 
Kesempurnaan 
diri 

Pengembanga
n diri, 
kreativitas 

Pembelajaran, 
agama 

 Tahap 4 
Harga diri 

Status , 
tanggungjawa
b 

Pengakuan oleh 
masyarakat 

Tahap 3 
Sosial 

Teman sekerja, 
ketua 

Hubungan dengan 
orang lain 

Keperluan-
keperluan 
tahap 
rendah 

Tahap 2 
Keamanan 

Kerja tetap, 
manfaat 
sampingan 

Keamanan,   
Pencemaran  

Tahap 1 
Fisiologis 

Gaji, kerja Makanan, air udara, 
seks 

Sumber : Robiah, (2003), Sufean (2004), Sabri, (2004) 

  Uraian masing-masing tahap adalah seperti berikut. 
a) Keperluan Fisiologis. Keperluan ini merupakan keper-

luan fisik paling mendasar untuk setiap individu, yaitu 
makan, minum, seks, tidur. Dari segi organisasi kerja 
merupakan keperluan dasar selain dari gaji yang di-
peroleh. 

b) Keperluan Keamanan. Setiap individu pasti meng-
inginkan suasana lingkungan yang aman dan terbebas 
dari sebarang ancaman, demikian juga dalam lingkung-
an tempat kerja, keamanan merujuk kepada kerja yang 
tetap dan manfaat lain yang diperoleh. 

c) Keperluan sosial. Keinginan setiap individu untuk da-
pat diterima di masyarakat lingkungan, sedangkan da-
lam organisasi keperluan ini merujuk kepada peneri-
maan oleh teman kerja, menjadi anggota dari organisasi, 
hubungan baik dengan kepala sekolah. 

d) Keperluan Harga Diri. Keperluan ini berkait dengan pe-
nampilan positif yang dimana individu mendapat per-



Kebijakan Pemberdayaan Guru | 37  
 

hatian, pengakuan dan penghargaan diri dari masya-
rakat lingkungan. Dalam organisasi kerja, keperluan ini 
merujuk kepada motivasi untuk memperoleh pengaku-
an, peningkatan tanggungjawab, kedudukan yang ting-
gi serta memperoleh penghargaan dari yang telah dila-
kukan untuk organisasi. 

e) Keperluan Kesempuranaan Diri. Keperluan ini merupa-
kan tingkat tertinggi dari pencapaian perkembangan 
individu. Keperluan pada tahap ini menjurus kepada 
pengembangan diri kearah pencapaian potensi yang se-
penuhnya, meningkatkan kecakapan dan menjadi ma-
nusia yang lebih baik. Usaha yang dilakukan adalah 
mengembangkan kompetensi diri, sehingga aktivitas 
yang dilakukan dalam menjalani hidup di bumi pertiwi 
yang bertepi mempunyai makna yang hakiki.  

f) Bekaitan dengan organisasi, kesempurnaan diri dapat 
dicapai sekiranya pekerja mempunyai kreativitas yang 
tinggi mengenai pekerjaan yang dilakukannya. (Robiah, 
2003; Sufean, 2004; Sabri, 2004) 

Jika segala keperluan dari tahap pertama hingga 
tahap terakhir telah diperoleh manusia, maka manusia 
sudah mencapai kepuasan yang penuh. 

2)  Teori Motivasi Dua Faktor Frederick Herzberg 

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg, seorang 
pakar psikologi dan konsultan manajemen (Gibson et al, 
1995). Frederick memperluas Teori Motivasi Maslow dan 
mengembangkan suatu teori khusus yang dapat diim-
plementasikan dalam motivasi kerja, dan kondisi ini dise-
but dengan Teori Motivasi dua faktor. Kedua faktor terse-
but adalah faktor motivator dan hygiene.  

Kajian pertama untuk menguji teori dilakukan dengan 
melibatkan 100 akuntan dan insinyur. Frederick melakukan 
wawancara dengan mengemukakan pertanyaan-pertanya-
an seperti: dapatkah anda gambarkan secara rinci kapan 
anda merasa senang dengan pekerjaan anda?, dapatkah 
anda menggambarkan dengan rinci kapan anda merasa 
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sangat tidak senang dalam pekerjaan anda? (Miftah, 2005). 
Studi Frederick menghasilkan dua kesimpulan:  

Pertama, terdapat unsur-unsur motivasi yang meliputi 
pencapaian prestasi, pengakuan, kenaikan pangkat golo-
ngan, pekerjaan itu sendiri, peluang untuk berkembang dan 
tanggungjawab. Tidak adanya unsur-unsur tersebut bukan 
berarti membuktikan keadaan sangat tidak puas, tetapi jika 
diperoleh unsur-unsur tersebut, akan membentuk motivasi 
yang kuat dan menghasilkan prestasi kerja yang baik.  

Kedua terdapat satu kelompok keadaan hygiene yang 
terdiri dari: gaji, keselamatan kerja, keadaan kerja, status, 
prosedur perusahaan, kualitas penyeliaan, kualitas hubu-
ngan teman kerja. Keberadaan unsur-unsur tersebut tidak 
selalu dapat memberikan motivasi dalam melaksanakan pe-
kerjaan, namun ketiadaannya menyebabkan ketidakpua-
san untuk melaksanakan pekerjaan (Gibson et al 1995).  

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa daerah yang ada di 
tengah adalah neutral, yang berarti bahwa pekerja tidak 
akan memperoleh kepuasan ataupun tidak puas. Bagian 
atas menunjukkan bahwa pekerja akan memperoleh rasa 
kepuasan dengan pekerjaan mereka yang disebut dengan 
faktor internal, sedangkan bagian bawah menunjukkan 
kawasan yang menyebabkan pekerja tidak puas yang dika-
takan dengan faktor eksternal. Kedua dimensi yang berbe-
da ini menurut Frederick Herzberg akan mempengaruhi peri-
laku pekerja dalam sebuah organisasi.  

Adapun tugas pengurus untuk memenuhi kepuasan 
hati pekerja adalah menghilangkan faktor-faktor yang 
membawa kepada rasa tidak puas dengan menyediakan 
faktor-faktor hygiene yang mencukupi, demikian juga 
dengan menggunakan faktor-faktor pendorong untuk me-
menuhi keperluan tingkat tinggi pekerja serta mendorong 
pekerja untuk memperoleh kepuasan dalam melaksanakan 
pekerjaannya. 

Uraian sebagaimana tersebut dapat diringkaskan seba-
gaimana gambar Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg yang 
dapat dikemukakan sebagaimana gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Teori motivasi dua faktor   Sumber: Sabri (2004) 
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Teori Motivasi dua faktor Frederick Herzberg sesung-
guhnya sama dengan Teori Motivasi Abraham Maslow. 
Faktor hygiene mempunyai sifat mencegah dan memper-
timbangkan lingkungan yang berhubungan dengan kegi-
atan pekerjaan. Jika dilihat dari teori Abraham Maslow, fak-
tor ini sesuai dengan susunan bagian pertama dari hierarki 
keperluan Maslow. Faktor hygiene mencegah terjadinya keti-
dakpuasan, dan bukan menjadi penyebab terjadinya ke-
puasan. Sedangkan faktor yang dapat memberikan motiva-
si kepada pekerja disebut dengan faktor Motivator, dan jika 
dilihat dari teori Maslow sesuai dengan hierarki yang lebih 
tinggi. Hubungan kedua teori ini dapat dilihat sebagaimana 
Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Hubungan Teori Frederick Herzberg dan Teori Abaham 
Maslow 

Teori Dua Faktor                 

Frederick Herzberg 

Teori Motivasi                     

Abraham Maslow 

Motivator Aktualisasi diri 

Penghargaan 

Sosial 

Hygiene Keselamatan 

Fisiologis 

Pembahasan tentang pendidikan, maka keberhasilan 
pelaksanaan pendidikan salah satu faktornya adalah guru. 
Jika guru memperoleh kepuasan dalam melaksanakan akti-
vitasnya dapat ditunjukkan dengan sikapnya dalam melak-
sanakan tugas sebagai seorang guru. Jika guru merasa puas 
dalam melaksanakan tugas, maka dampaknya adalah me-
reka akan bekerja dengan baik, namun jika tidak diperoleh 
kepuasan dalam melaksanakan tugas mengajar, akan mem-
punyai pengaruh terhadap tugas mengajar, sehingga dapat 
dikatakan bahwa kepuasan kerja guru sangat mendukung 
keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan (Rita, 2002). 
Alasan yang dapat dikemukakan sebagai dasar untuk me-
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ningkatkan kepuasan kerja guru sebagai seorang pendidik 
ialah seperti berikut. 

Pertama, keberhasilan sebuah negara diperoleh dengan 
memajukan pendidikan, dan tugas utama dalam memaju-
kan pendidikan sebagian besar dilaksanakan oleh guru.  
Kewajiban guru tidak hanya menyampaikan pelajaran di 
kelas sebagaimana garis-garis besar rancangan pengajaran, 
namun meliputi seluruh unsur kehidupan.  

Perilaku seorang guru akan diikuti dan dilaksanakan 
oleh peserta didik, seperti ungkapan yang seringkali dikata-
kan bahwa guru adalah digugu dan ditiru yang berarti bahwa 
segala tingkah laku dan ucapan guru dipercayai dan dilak-
sanakan (Suparlan, 2004; Y Suhartono, 2005; Amir, 2005). 
Melalui pendidikan, suatu proses diharapkan dapat meru-
bah dan mengembangkan kehidupan berbangsa yang baik 
dan hal ini dapat dilakukan melalui meningkatkan ke-
puasan guru dalam melaksanakan tugasnya (Rita, 2002). 

Kedua, adanya kecenderungan tentang menurunnya pe-
ran guru sebagai pendidik, hal ini terlihat dengan banyak-
nya tenaga guru, namun hanya sekadar mengajar, namun 
peran mendidik, sebagai pusat teladan sudah banyak yang 
berkurang (Suparlan, 2005). Keadaan sebagaimana tersebut 
bukanlah karena tidak adanya keinginan guru untuk 
mengantarkan peserta didik dapat memperoleh pendidikan 
yang baik, namun disebabkan keadaan guru yang meng-
haruskan mencari tambahan pendapatan untuk memenuhi 
keperluan diri dan keluarganya, dalam arti bahwa keadaan 
tersebut menunjukkan rendahnya kepuasan kerja sehingga 
guru kurang menghayati perannya sebagai seorang pen-
didik. 

Ketiga, sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa, maka yang hendaknya dilakukan adalah mening-
katkan peran guru dengan cara meningkatkan kualitas 
guru (Tilaar, 1999; Suparlan 2004), hal ini terbukti dari hasil 
kajian di beberapa negara, bahwa guru memberikan sum-
bangan dalam prestasi belajar peserta didik (36%), selan-
jutnya manajemen (23%), waktu belajar (22%), dan sarana 
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fisik (19%), sedangkan unsur yang berkait dengan guru 
adalah kualitas dan kesejahteraan (Indra, 2000). 

 Cara untuk meningkatkan kualitas guru, dapat dilaku-
kan melalui peningkatan kepuasan kerjanya, keadaan ini 
mempunyai pengaruh terhadap usaha guru untuk mening-
katkan profesinya sebagai pendidik. Sesuai dengan teori 
yang diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa bebe-
rapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ke-
puasan kerja guru yaitu penglibatan dalam pembuatan 
keputusan.   

Selain itu adalah peningkatan profesinya, peningkatan 
status guru dengan meningkatkan kesejahteraan yang di-
peroleh, peran guru dalam kehidupan sekolah, pemberian 
otonomi, yang berarti memberi peluang kepada guru untuk 
melakukan inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan 
tugas (Short & Rinehart ,1992). Jadi untuk meningkatkan 
kepuasan kerja, guru dapat dilakukan dengan memberda-
yakan guru. 

2. Komitmen Organisasi 

Pengertian komitmen ialah keterikatan untuk melakukan 
sesuatu (Harimukti, 1995), sedangkan organisasi berarti kelom-
pok kerja sama yang terdiri dari beberapa orang untuk menca-
pai tujuan tertentu (Harimukti, 1995), suatu unit terkordinasi 
yang terdiri dari sekelompok orang berperan mencapai satu 
sasaran tertentu dan dalam kajian ini yang dimaksud organi-
sasi adalah sekolah. Adapun pengertian komitmen organisasi 
tergantung pendekatan yang digunakan dan para peneliti 
mengelompokkan menjadi dua yaitu sikap dan perilaku 
(Meyer & Allen, 1991).  

Ditinjau dari pendekatan sikap, komitmen organisasi diar-
tikan sebagai sikap yang ditunjukkan oleh para pekerja atau 
sesuatu kekuatan yang mengikat posisi seorang pekerja dalam 
sebuah organisasi (Scholl, 1981, Meyer & Allen, 1991). Menurut 
sudut perilaku, komitmen organisasi ditunjukkan dengan 
adanya komitmen nyata para anggota kepada organisasi. Me-
nurut pendekatan ini komitmen organisasi berarti  penekanan 
kepada usaha bahwa para anggota akan terus berusaha untuk 
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mencapai tujuan organisasi yang menaunginya, karena faktor 
Investasi yang telah ditanamkan oleh organisasi seperti waktu 
untuk pengembangan organisasi, hubungan dengan teman 
sejawat, membuat anggota memiliki ikatan dengan organisasi 
yang menaunginya.    

Usaha memahami tentang komitmen, Meyer & Allen, 
(1991) mengkategorikan menjadi tiga, yaitu komitmen afektif, 
komitmen keberlanjutan, dan komitmen normatif dengan urai-
an seperti berikut: 

1). Komitmen afektif 

Komitmen afektif sebagai salah satu bentuk keterikatan 
emosional seorang pekerja, serta terealisasi keterlibatan dan 
partisipasinya dalam sebuah organisasi, yang meliputi tiga 
unsur yaitu: 1) terbentuknya keterikatan emosional terha-
dap sebuah organisasi, hal ini dapat terterealisasi jika sese-
orang sudah mengetahui tujuan dari organisasi; 2) bentuk 
mengetahui dalam sebuah organisasi; 3) keinginan untuk 
tetap mempertahankan sebagai pekerja dalam organisasi 
tersebut.    

Komitmen afektif sering dikemukakan dalam kajian 
tentang keterikatan psikis seorang pekerja kepada organi-
sasinya, keadaan ini disebabkan komitmen afektif sering 
dikaitkan dengan hasil yang selama ini telah dicapai oleh 
organisasi, seperti pendapatan, pemberian masa cuti, dan 
perilaku pekerja sebagai salah satu dari sebuah organisasi.  

Variabel yang berkaitan dengan komitmen afektif da-
pat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ciri-ciri pribadi, ciri-
ciri organisasi, dan pengalaman kerja (Meyer & Allen, 1991;  
Meyer & Herscovitch, 2001). Ciri-ciri pribadi ialah ciri-ciri 
khusus yang dimiliki manusia sebagai individu (Harimukti, 
1995), yang terdiri dari usia, lama bekerja, jenis kelamin, 
status keluarga, tingkat pendidikan, keperluan akan pres-
tasi dan keperluan untuk selalu tampil secara profesional.  

Komitmen afektif terbentuk sebagai dampak adanya 
pengalaman memuaskan yang diperoleh pekerja baik dari 
unsur fisik maupun psikis dalam sebuah organisasi, terma-
suk di dalamnya peluang memperoleh pendidikan, peluang 
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untuk melaksanakan pekerjaanya secara profesional (Meyer 
& Allen, 1991).  

Ciri-ciri organisasi seperti struktur, budaya serta berba-
gai kebijakan yang dilaksanakan di organisasi akan mem-
pengaruhi pekerja dan hal ini berkaitan dengan komitmen 
afektif. Demikian juga pengalaman kerja yang telah dimiliki 
oleh pekerja juga terkait dengan komitmen afektif dalam 
organisasi. 

2). Komitmen Keberlanjutan 

Komitmen terhadap kelangsungan mempunyai arti 
bahwa seorang pekerja mempunyai suatu kepercayaan bah-
wa ia akan tetap bergabung dengan organisasi yang me-
naunginya (Meyer & Allen, 1991; Meyer & Herscovitch, 
2001; Laka, 2004). Seorang yang telah bergabung dengan 
sebuah organisasi dalam waktu yang lama dan memutus-
kan untuk tetap mempunyai loyalitas terhadap organi-
sasinya, disebabkan individu tersebut telah memaha-mi 
dan mengetahui keuntungan yang telah diperoleh dan juga 
sadar bahwa banyak hal yang akan hilang jika harus keluar 
dari organisasi tersebut.  

Keuntungan yang dimaksudkan dapat berbentuk peng-
akuan keberadaannya sebagai anggota organisasi, keteram-
pilan yang diperoleh di organisasi yang mungkin tak akan 
pernah terbayar jika ia harus meninggalkan organisasi, se-
hingga faktor tersebut sebagai dasar mereka tidak mencari 
alternatif pekerjaan lainnya karena mereka merasa tidak 
beruntung untuk meninggalkan pekerjaan yang telah lama 
dilakukan serta suasana kerja yang kondusif. 

Komitmen terhadap kelangsungan ini sebagai salah 
satu bentuk keterikatan psikis dalam sebuah organisasi 
yang mencerminkan cara pandang pekerja tentang kerugi-
an yang akan diperoleh jika memutuskan untuk meninggal-
kan organisasi (Meyer & Allen, 1991). Keadaan ini yang da-
pat memotivasi seseorang untuk tetap berada dalam orga-
nisasi yang menaunginya dengan tujuan agar tetap dapat 
mempertahankan keuntungan yang diperoleh dari organi-
sasi tersebut.  
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Keterikatan seorang pekerja terhadap organisasi se-
bagai salah satu bentuk keterikatan transaksional, dan pada 
dasarnya seorang pekerja telah memperhitungkan dan 
membandingkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh 
jika meninggalkan organisasi tersebut (Romzek,1990), de-
mikian juga disebabkan tidak diperoleh alternatif lain 
untuk bergabung dalam sebuah organisasi, maka ditetap-
kan untuk tidak meninggalkan organisasi tersebut. Sehing-
ga dapat dikatakan bahwa faktor yang dapat menjadikan 
seorang tetap dalam organisasi dapat dikelompokkan men-
jadi dua, yaitu investasi dan alternatif pekerjaan. 

Investasi berkait dengan keuntungan dan kerugian jika 
meninggalkan organisasi, hal ini menjadikan seorang pe-
kerja akan menghitung keuntungan dan kerugian sebagai 
dasar untuk tetap dalam sebuah organisasi. Jika banyak 
kerugian yang diperoleh dengan meninggalkan organisasi, 
maka pekerja akan mempunyai keputusan untuk tetap 
bergabung dalam organisasi dan tidak akan berpindah ke 
tempat yang lain. 

Investasi berkait dengan pekerjaan, misalnya posisi 
yang diperoleh di organisasi disebabkan pengalaman kerja 
dan masa kerja yang relatif lama, sehingga jika pekerja me-
ninggalkan organisasi tersebut, maka akan kehilangan posi-
si yang diperoleh dan juga penghargaan terhadap penga-
laman kerja yang dimilikinya (Meyer & Allen, 1991; 
Romzek, 1990). Investasi yang berkait dengan hasil bukan 
kerja misalnya adalah hubungan yang sudah terbina dian-
tara teman kerja dan lingkungannya, sebab jika pekerja ber-
pindah kepada organisasi yang lain maka dengan sendiri-
nya harus memulai untuk menyesuaikan diri dengan ling-
kungan kerja, baik teman dan juga situasi dan keadaannya. 

3). Komitmen Normatif 

Komitmen normatif ialah pencerminan dari perasaan 
pekerja untuk tetap bertahan pada tempat kerja yang dijala-
ninya sekarang (Meyer & Allen, 1991; Randall dan Cote, 
1991). Komitmen normatif berkait dengan kewajiban moral 
dari seorang pekerja terhadap organisasi yang telah mem-
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berikan kenyamanan dan keanggotaan dirinya dalam men-
janlankan aktivitasnya di organisasi (Randall & Cote, 1990). 
Contoh, seorang pekerja yang sudah diberi peluang untuk 
melanjutkan pendidikan oleh organisasi, secara moral akan 
kembali bekerja pada organisasi yang membiayainya sete-
lah ia menyelesaikan studinya, sehingga dapat dikatakan 
bahwa komitmen normatif akan terjadi jika seorang  peker-
ja merasa sulit untuk melupakan jasa serta investasi yang 
telah diberikan organisasi kepadanya 

Komitmen normatif akan berkembang sejalan dengan 
keadaan psikik antara organisasi dengan pekerjanya. Ke-
adaan ini dapat dibangun organisasi dengan memenuhi ke-
perluan pekerja, namun pemenuhan tersebut berkaitan 
dengan peningkatan kualitas pekerja, misalnya pekerja di-
beri peluang untuk meningkatkan kemampuan dan ke-
trampilannya melalui serangkaian pendidikan yang dibia-
yai oleh organisasi. Perlakuan organisasi terhadap pekerja 
yang demikian dapat menjadikan Investasi moral yang 
harus dibayar oleh pekerja untuk tetap bergabung dalam 
orga-nisasi.  

Berkait dengan sekolah, dapat dikatakan bahwa ketiga 
dimensi komitmen sebagaimana diuraikan di atas menun-
jukkan bahwa jika seorang guru yang secara psikologis 
memperoleh kenyamanan dalam menjalankan tugas yang 
berupa gaji, peluang mengembangkan kemampuan, kea-
daan lingkungan kerja yang menyenangkan, perhatian 
kepala sekolah kepada aktivitas yang dilakukannya.  

Jika yang demikian diperoleh, guru tersebut akan 
mempunyai komitmen yang kuat terhadap organisasi, da-
lam hal ini adalah sekolah, sehingga guru akan berusaha 
secara maksimum untuk ikut serta mencapai tujuan sekolah 
yaitu sekolah yang berkualitas, dan hal ini dapat dicapai 
dengan cara meningkatkan kualitas peserta didik.  

D. Peningkatan Kualitas Pendidikan 

Beberapa faktor yang menyumbang untuk mencapai tujuan 
pendidikan adalah peserta didik, kurikulum, sarana dan guru 
(Rahim, 2005; Piet, 1994; Ibrahim, 2004). Guru adalah salah satu ba-
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gian yang sangat penting dalam proses belajar mengajar dan faktor 
utama dalam proses peningkatan kualitas pendidikan (Fasli & 
Dedi, 2001; Syaiful, 2000; Piet A, 1994; Ibrahim, 2004).  

Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan 
keberhasilan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa pe-
ningkatan kualitas sekolah tergantung kepada tingkat profesiona-
lisme guru (Ibrahim, 2004; Suparlan, 2005; Mulyasa, 2005). Sehing-
ga dapat dikatakan bahwa guru yang berkualitas dapat melakukan 
pembelajaran yang berkualitas, implikasinya akan diperoleh peser-
ta didik yang berkualitas dan hal ini berarti akan diperoleh sekolah 
yang berkualitas. 

Diberlakukannya pemberdayaan guru yang terdiri dari enam 
dimensi yaitu diberikan peranan dalam membuat  keputusan ten-
tang permasalahan yang ada di sekolah, peningkatan profesionalis-
me guru dalam melaksanakan aktivitasnya, penghargaan terhadap 
statusnya, peningkatan kepercayaan seorang guru terhadap diri-
nya dalam menjalankan tugas, baik dalam bentuk peningkatan ke-
sejahteraan yang diterimanya, penghargaan terhadap profesinya 
maupun pemberian otonomi dalam menjalankan tugas sebagai se-
orang yang mempunyai profesi mengajar. Terutamanya dalam me-
nyusun rancangan pembelajaran dan pelaksanaannya, serta diper-
olehnya pengaruh yang berarti dalam kehidupan sekolah, maka 
mempunyai implikasi terhadap peningkatan kualitas proses pem-
belajaran.   

Adanya pemberdayaan terhadap guru akan diperoleh guru 
yang berkualitas. Hal ini mempunyai implikasi terhadap menja-
lankan tugas berupa kepuasan kerja dan komitmen terhadap se-
kolah tempat bekerja. Keadaan ini akan mempunyai dampak ter-
hadap pelaksanaan tugas guru di sekolah terutama dalam men-
jalankan pembelajaran di kelas.  

Jika kualitas guru meningkat dan kepuasan dalam menjalan-
kan tugas sesuai dengan yang dikehendaki akan meningkatkan 
komitmen terhadap organisasi sekolah, maka akan mempunyai 
dampak terhadap peningkatan pelaksanaan aktivitasnya dan hal 
ini juga mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas peser-
ta didik. Dengan meningkatnya kualitas peserta didik mempunyai 
arti bahwa kualitas sekolah menjadi meningkat, dan keadaan ini 
menjadikan kualitas pendidikan menjadi lebih baik.  



48 | Kebijakan Pemberdayaan Guru  
 

 
 
 
 

Bab 4 
Fungsi dan Tugas Pelaksana 

Kebijakan Pemberdayaan Guru 
 

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru di Indonesia, terdapat 
lima Institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, yaitu 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan Daerah, Dewan 
Pendidikan, Komite Sekolah dan sekolah 

Undang-undang Sisdiknas 
 

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru dalam rangka de-
sentralisasi pendidikan dilaksanakan oleh Institusi yang mempu-
nyai otoritas untuk menyelenggarakannya sesuai dengan ketentu-
an. Terdapat lima Institusi pelaksana kebijakan pemberdayaan 
guru yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan, 
Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Sekolah.  

A. Keterkaitan Pelaksana Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru, terdiri dari lima 
institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, yaitu 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan 
Pendidikan, Komite Sekolah dan sekolah. Hubungan antara Insti-
tusi tersebut dapat dikemukakan seperti Gambar 4.1  

Berdasarkan Gambar 4.1 diperoleh informasi bahwa hubungan 
pelaksana kebijakan pemberdayaan guru yang terdiri dari lima 
lembaga dalam birokrasi pemerintah daerah yang dilaksanakan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan 
Pendidikan, Komite Sekolah dan sekolah. Pihak pemerintah daerah 
yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dan sekolah adalah 
lembaga pemerintah pelaksana kebijakan pemberdayaan guru, 
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sehingga antara lembaga yang lebih tinggi dapat memberikan 
perintah kepada lembaga di bawahnya seperti ditunjukkan garis 
berarah yang tidak putus, sedangkan garis berarah yang putus-
putus menandakan bahwa antara lembaga tersebut dapat melak-
sanakan koordinasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Keterkaitan Pelaksana Kebijakan Pemberdayaan 
Guru 

Pemerintah daerah dalam melaksanakan aktivitas selalu ber-
koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena lan-
dasan peraturan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas 
dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Darah. Oleh 
karena itu, pelaksanaan tugas dari pemerintah daerah didasarkan 
kepada hasil peraturan yang disyahkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

Dewan Pendidikan sebagai badan tersendiri yang anggota-
anggotanya adalah masyarakat yang peduli terhadap pendidikan 
dengan tugas membantu Dinas Pendidikan tentang urusan pendi-
dikan dan dapat berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Komite Sekolah.  

Sekolah sebagai pelaksana kebijakan pemberdayaan guru 
yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas guru, mempunyai 

DPRD 

Dinas Pendidikan  

Sekolah 

Dewan Pendidikan 

Komite Sekolah 

Pemerintah Daerah 
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otoritas penuh melaksanakan kebijakan pemberdayaan guru dan 
dapat berkoordinasi dengan Komite Sekolah yang merupakan ba-
dan tersendiri yang anggota-anggotanya adalah masyarakat yang 
peka dengan pembangunan pendidikan dan membantu untuk me-
ningkatkan kualitas sekolah. 

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan 
rakyat yang anggota-anggotanya ditentukan melalui pemilihan 
umum dan berkedudukan di daerah.  

Berkenaan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah ber-
fungsi sebagai badan eksekutif daerah, sedangkan Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah adalah badan legislatif yang berfungsi  mem-
buat peraturan daerah, yaitu suatu peraturan yang digunakan 
sebagai landasan undang-undang untuk melaksanakan suatu akti-
vitas pemerintah daerah. Sebagai badan legislatif, Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah mempunyai otoritas melakukan pembahasan 
dengan pimpinan daerah tentang anggaran pendapatan dan be-
lanja daerah yang kemudian memberikan persetujuan terhadap 
rancangan tersebut.  

Sebagai wakil rakyat, anggota-anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah mempunyai tugas menyampaikan kehendak dan 
tuntutan masyarakat untuk disalurkan kepada eksekutif sebagai 
landasan membuat keputusan, dan juga mempunyai kewajiban 
melaksanakan pemantauan sebagai tindak lanjut dari penyaluran 
kehendak dan tuntutan masyarakat kepada eksekutif tersebut. 

Berikut diuraikan hasil kajian tentang fungsi Dewan Perwa-
kilan Rakyat dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru. 

1. Membahas dan Mengesahkan Peraturan Daerah dalam  Pro-
ses  Pelaksanaan  Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Fungsi pertama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
adalah membuat peraturan daerah yang digunakan oleh 
pemerintah daerah sebagai landasan undang-undang dalam 
melaksanakan aktivitasnya. Dalam rangka desentralisasi pendi-
dikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewa-
jiban membahaskan dan mengesahkan peraturan daerah yang 
dapat digunakan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan 
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Dinas Pendidikan Daerah untuk melaksanakan tugas dalam 
urusan pendidikan.  

Dasar falsafah atau kepercayaan masyarakat ialah memer-
lukan sekolah yang berkualitas, dan hal ini dapat berhasil jika 
gurunya berkualitas. Langkah yang perlu dilakukan untuk me-
ningkatkan kualitas guru adalah melaksanakan pemberdayaan, 
dan sebagai landasan dari Dinas Pendidikan Daerah untuk me-
laksanakan pemberdayaan guru diperlukan peraturan daerah 
yang mengatur hal tersebut.  

2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
untuk Pelaksanaan  Kebijakan Pemberdayaan Guru 

 Pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan be-
lanja daerah, pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menyusun arah dan kebijakan 
umum yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meran-
cang dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

Rancangan tersebut disusun oleh pemerintah daerah yang 
didasarkan kepada arah dan kebijakan umum, kemudian 
diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 
dilakukan pembahasan. Jika seluruh rancangan dapat diterima 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka tugas berikutnya 
untuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah mengesahkan ran-
cangan anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi ang-
garan pendapatan dan belanja daerah. 

Usaha melakukan peningkatan kualitas pendidikan yang 
sesuai dengan amanat undang-undang tentang sistem pendidi-
kan nasional, pemerintah daerah seharusnya memberikan ang-
garan pendidikan yang mencukupi.  

Meskipun pemerintah daerah belum menjadikan pendi-
dikan sebagai prioritas pembangunan, Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah selalu mengusahakan agar anggaran pendidikan 
ditingkatkan. Ini berlandaskan pendapat, bahwa keberhasilan 
suatu bangsa dapat diperoleh melalui pendidikan, dan akan 
mempunyai dampak kepada meningkatnya kualitas bangsa. 
Kualitas pendidikan yang baik hanya dapat diperoleh jika 
kualitas guru adalah baik. Sebagai usaha untuk meningkatkan 
kualitas bangsa, masyarakat meminta kepada pemerintah 
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untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap 
pelaksanaan pendidikan. Memperhatikan yang demikian, dana 
pendidikan menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, baik tingkat nasional maupun 
daerah.  

Pada era desentralisasi pendidikan, kepedulian masyara-
kat terhadap pendidikan sangat tinggi, baik melalui wakil 
mereka yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat maupun 
melalui lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap 
pendidikan. Jika Dewan Perwakilan Rakyat menyuarakan 
kepeduliannya melalui musyawarah yang dilakukan antara 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Dinas Pendidikan 
Daerah, maka beberapa lembaga swadaya masyarakat me-
nyuarakan kepedulian pendidikan melalui media masa.   

3. Menyampaikan Kehendak Masyarakat dalam Pelaksanaan 
Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Sebagai wakil dari masyarakat, anggota Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampai-
kan kehendak masyarakat yang diwakilinya seperti dalam hal 
kebijakan pemberdayaan guru. Dewan Perwakilan Rakyat se-
bagai lembaga politis mempunyai hak menyampaikan ide dan 
gagasannya dimasa musyawarah yang dilakukan, baik musya-
warah yang dilakukan secara internal di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah maupun dengan pemerintah daerah.  

Meskipun usaha dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
untuk memenuhi kehendak masyarakat untuk peduli terhadap 
pendidikan, namun hanya sebagian kecil saja  anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang mempunyai sikap demikian dan ma-
yoritas dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya meman-
faatkan keadaan tersebut untuk kepentingan politis.  

4. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pemberda-
yaan Guru 

Pelaksanaan suatu program agar sesuai dengan perenca-
naan memerlukan pemantauan. Demikian juga dengan pening-
katan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan kebijakan pem-
berdayaan guru memerlukan pemantauan dari Dewan Perwa-
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kilan Rakyat Daerah. Namun sebagian besar pemantauan yang 
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ter-
hadap penggunaan keuangan yang telah dianggarkan melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, disamping peman-
tauan terhadap kebijakan pendidikan. 

Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai 
hak melakukan pemantauan terhadap pemerintah daerah da-
lam pelaksanaan kebijakan pendidikan, namun karena terbatas-
nya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan 
tugas tersebut, maka pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
mengharapkan masyarakat ikut serta melaksanakan pemantau-
an terhadap pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan.  

Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi pemantauan ter-
hadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah sebagian besar mengarah kepada penggunaan ke-
uangan dan hanya sebagian kecil pemantauan dilakukan untuk 
peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberdayaan guru. 

C. Dinas Pendidikan   

Otonomi daerah dalam bidang pendidikan, mengurangkan 
otoritas pemerintah pusat, lantaran pemerintah propinsi dan 
pemerintah daerah menjadi otoritas yang bertindak terus dengan 
masyarakat dan sekolah.   

Otoritas pemerintah pusat dalam pendidikan dasar, mene-
ngah dan luar sekolah, adalah dalam urusan ketentuan kompetensi 
peserta didik, kurikulum tingkat nasional, penilaian hasil belajar 
tingkat nasional, mata pelajaran utama, pedoman pembiayaan pe-
nyelenggaraan pendidikan, persyaratan penerimaan dan perpin-
dahan peserta didik, penetapan kalendar pendidikan secara umum 
dan masa belajar efektif untuk pendidikan rendah, menengah, luar 
sekolah, serta pembangunan dan pengembangan bahasa dan sastra 
Indonesia.  

Otoritas pemerintah propinsi dalam pendidikan dasar adalah 
urusan penetapan kebijakan penerimaan peserta didik dari masya-
rakat miskin, penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran uta-
ma, modul pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, pendidikan da-
sar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah, penye-
lenggaraan sekolah luar biasa, serta pelatihan guru.  
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Sedangkan pemerintah daerah, mempunyai otoritas yang 
meliputi pengaturan dan penyelenggaraan proses kegiatan belajar 
mengajar, rata-rata peluang memperoleh pendidikan untuk 
seluruh masyarakat, penyusunan kurikulum lokal, pemenuhan 
banyaknya dan kualitas guru yang sesuai, pengadaan sarana 
pendidikan, koordinasi dan penyusunan kelembagaan pendidikan 
dasar, menengah, luar sekolah di daerah, serta segala otoritas 
diluar otoritas pemerintah pusat dan propinsi.  

Otoritas lain pemerintah daerah dari Dinas Pendidikan yang 
meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pelayanan, pembangu-
nan, pemeliharaan sarana pendidikan luar sekolah, serta peman-
tauan yang sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah.  

Selain itu, fungsi Dinas Pendidikan dalam proses pelak-
sanaan kebijakan pemberdayaan guru adalah merumuskan kebija-
kan menurut rangka perencanaan pembangunan dan pengem-
bangan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh pimpinan daerah, 
melakukan pembangunan dan pemantauan kualitas pendidikan 
yang dilakukan oleh sekolah, pelaksanaan koordinasi dengan 
lembaga terkait, lembaga-lembaga masyarakat dan tokoh masya-
rakat dalam rangka peningkatan, pembangunan dan manajemen 
serta pemantauan program peningkatan kualitas pendidikan. 

Proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru, pada saat 
ini peranan Dinas Pendidikan Daerah ditinjau dari aspek dasar, 
anggaran, pelaksanaan serta kerjasama yang dilakukanya, diurai-
kan seperti yang berikut.  

1. Aspek Dasar Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

 Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, Dinas Pendidikan 
Daerah melaksanakan kebijakan pemberdayaan guru secara 
langsung dan tidak langsung. Secara langsung Dinas Pendi-
dikan melaksanakan kegiatan pelatihan untuk guru-guru, dan 
secara tidak langsung meningkatkan kualitas pegawai pendidi-
kan, seperti pengawas sekolah dan kepala sekolah.  

Berkenaan dengan aspek dasar penyelenggaraan pendi-
dikan, lantaran itu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan 
belum sejalan dengan agenda reformasi pendidikan sebagaima-
na diamanatkan oleh undang-undang tentang sistem pendidi-
kan nasional dan undang-undang tentang Guru dan Dosen.  
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Berkenaan dengan pemberian tugas tambahan untuk guru 
untuk menjadi kepala sekolah, Dinas Pendidikan telah mem-
punyai landasan undang-undang untuk melaksanakannya. Se-
lain dari itu Dinas Pendidikan mengusahakan agar para kepala 
sekolah mempunyai komitmen tinggi untuk meningkatkan 
kualitas sekolah.  

2. Aspek Anggaran Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan 
Guru 

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan segala 
urusan pendidikan di daerah untuk tujuan meningkatkan kua-
litas sekolah. Usaha mencapai tujuan tersebut Dinas Pendidi-
kan mengusahakan dengan segala dayanya untuk selalu ber-
usaha meningkatkan kualitas sekolah walaupun anggaran ke-
uangan terbatas.  

Terbatasnya anggaran yang dimiliki disebabkan pemerin-
tah daerah memberikan anggaran pendidikan sekitar 10% dari 
keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kecil-
nya anggaran pendidikan disebabkan prioritas pembangunan 
yang dirancang oleh pemerintah daerah belum mengutamakan 
program peningkatan pendidikan dengan alasan terdapat 
beberapa program yang lebih penting untuk dianggarkan.  

3. Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Usaha untuk meningkatkan kualitas sekolah, langkah 
penting adalah meningkatkan kualitas guru. Peningkatan kua-
litas guru dapat berhasil jika dilaksanakan secara berkelanju-
tan, dan model yang sesuai ialah inservice training. Cara ini 
sesungguhnya praktis, namun disebabkan terbatasnya angga-
ran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, maka yang dilakukan 
adalah kegiatan pelatihan guru.   

Demikian juga setiap diperoleh informasi baru tentang 
peningkatan kualitas guru, Dinas Pendidikan selalu menye-
lenggarakan pelatihan untuk guru-guru, seperti soalan sertifi-
kasi guru. 

Kebijakan ini merupakan suatu ide yang cemerlang dari 
Dinas Pendidikan Daerah yang tidak hanya memanfaatkan 
guru dibawah Kementerian Pendidikan Nasional untuk me-
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ningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu pengawas yang 
mempunyai tugas sebagai perantara antara Dinas Pendidikan 
dengan sekolah dengan peran menyampaikan kebijakan dari 
Dinas Pendidikan serta para kepala sekolah selalu ditingkatkan 
pengetahuanya melalui kegiatan pelatihan. 

Berkenaan dengan pendidikan formal yang ditempuh gu-
ru, Dinas Pendidikan sudah membuat kebijakan tentang ting-
kat pendidikan untuk guru yang belum menempuh program 
Sarjana.  

Berlangsungnya program sertifikasi yang mensyaratkan 
bahwa guru dapat mengikuti program sertifikasi adalah mere-
ka yang telah menempuh program Sarjana. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan peningka-
tan tingkat pendidikan guru sesuai dengan perencanaan, na-
mun peningkatan profesionalisme guru belum dapat dilaksa-
nakan yang disebabkan adanya halangan tentang anggaran 
keuangan yang terbatas. 

4. Aspek Kerjasama Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan 
Guru 

Peningkatkan kualitas sekolah dengan mengandalkan 
sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia adalah 
sesuatu yang agak sukar untuk diraihnya, sehingga diperlukan 
adanya kecerdikan menarik pihak luar untuk bekerjasama me-
laksanakan program tersebut.  

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa Dinas Pen-
didikan perlu merancang dan melaksanakan kerjasama untuk 
meningkatkan profesionalisme guru.  

D. Dewan Pendidikan   

  Pelaksanaan otonomi bidang pendidikan memerlukan peran 
masyarakat dalam penyelenggaraannya, meliputi peran sebagai 
mandiri, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi 
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pemantauan kualitas 
pelayanan. Demikian juga sebagai sumber, pelaksana, dan peng-
guna hasil pendidikan.  

Oleh karena itu masyarakat berhak menyelenggarakan pen-
didikan berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melak-
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sanakan kurikulum dan penilaian pendidikan, serta manajemen 
keuangan sesuai dengan ketentuan nasional pelaksanaan pendi-
dikan.  

Keterlibatan masyarakat dalan pendidikan dilembagakan da-
lam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendi-
dikan adalah lembaga tersendiri yang anggotanya dari berbagai 
masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Dewan Pendidikan 
berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan 
memberikan pertimbangan, arahan, bantuan tenaga, sarana, serta 
pemantauan pendidikan yang tidak mempunyai hubungan hierar-
ki birokrasi dengan pemerintah. 

Dewan Pendidikan adalah lembaga yang anggotanya adalah 
masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas melaksanakan 
pengkajian, kajian dan pengembangan pendidikan untuk disam-
paikan kepada pemerintah daerah dalam rangka perumusan, pe-
mantauan dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan. 
Adapun fungsi Dewan Pendidikan tertuang dalam paparan 
berikut. 

1. Memberikan Pertimbangan Pelaksanaan Kebijakan Pember-
dayaan Guru 

Disahkannya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang 
sistem pendidikan nasional, mengharuskan semua peraturan 
yang berada di bawahnya menyesuaikan dengan peraturan 
maupun undang-undang yang berada di atasnya.  

Sesuatu yang menjadi permasalahan berkenaan dengan 
penetapan peraturan daerah terletak di Dinas Pendidikan. 
Dewan Pendidikan sebagai penyusun rancangan peraturan 
daerah mempunyai otoritas membantu Dinas Pendidikan 
Daerah, meskipun rancangan sudah diserahkan kepada dinas.  

Adapunh fungsi Dewan Pendidikan dalam memberikan 
pertimbangan melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan, 
dengan menyusun rancangan peraturan yang sejalan dengan 
reformasi pendidikan telah dilaksanakan.   
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2. Memberikan Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemberda-
yaan Guru 

Selama proses pelaksanaan pemberdayaan guru, Dewan 
Pendidikan mempunyai fungsi mendukung pelaksanaan kebi-
jakan baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah. Dukungan 
yang telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan kepada pihak 
sekolah adalah melakukan analisis potensi yang dimiliki oleh 
sekolah dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru. 
Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis 
SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) di tingkat seko-
lah sebagai dasar dalam penyusunan rancangan anggaran pen-
dapatan dan belanja sekolah. 

  Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas pendidi-
kan di sekolah, dapat dirancang program-program untuk me-
ningkatkan kualitas sekolah, dan program utama adalah 
peningkatan kualitas guru melalui pelaksanaan pemberdayaan 
guru.  

3. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pemberda-
yaan Guru 

Fungsi Dewan Pendidikan berikutnya adalah memantau 
pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan serta out 
putnya. Usaha yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan untuk 
melakukan pemantauan adalah bekerjasama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah bidang pendidikan dan Dinas Pen-
didikan. Aktivitas yang sudah dilaksanakan adalah penilaian 
terhadap keuangan sekolah seperti tercantum dalam anggaran 
pendapatan dan belanja sekolah.  

Demikian juga penggunaan dana yang diperoleh dari pe-
merintah pusat yang berbentuk Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS), yaitu bantuan pemerintah pusat yang bertujuan membe-
baskan biaya pendidikan untuk peserta didik tidak mampu 
dan meringankan biaya untuk peserta didik yang lain agar 
mereka memperoleh pelayanan pendidikan lebih berkualitas. 
Selain itu, masalah keuangan yang diperoleh dari penyertaan 
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masyarakat membantu pelaksanaan peningkatan kualitas seko-
lah untuk memberdayakan guru.  

Sebagai badan yang anggota-anggotanya adalah masya-
rakat yang peduli terhadap pendidikan, Dewan Pendidikan ha-
nya mempunyai otoritas melaksanakan penilaian terhadap 
penggunaan keuangan sekolah. Hal ini dilakukan bersama-
sama dengan Dinas Pendidikan Daerah sebagai Institusi yang 
mempunyai otoritas memberikan sanksi kepada kepala seko-
lah, jika penggunaan keuangan tidak sesuai dengan rancangan 
yang telah disusun. 

Selain itu, Dewan Pendidikan juga melakukan peman-
tauan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dilaku-
kan oleh Dinas Pendidikan, termasuk masalah pemberdayaan 
guru sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar dan profesionalisme guru. 

  Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi Dewan Pendidi-
kan dalam ikut mengawal pelaksanaan kebijakan pemberdaya-
an guru sudah dilakukan dengan cara bersama-sama Dinas 
Pendidikan melakukan penilaian terhadap penggunaan keua-
ngan sekolah dan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan 
peningkatan kualitas sekolah.  

4. Sebagai Perantara antara Masyarakat dan Dinas Pendidikan 
Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Dewan Pendidikan merupakan wakil masyarakat yang 
membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan. Sebagai wakil masyarakat, Dewan Pendidikan per-
lu mengetahui segala masalah yang terjadi di masyarakat yang 
berkaitan dengan pendidikan.  

Demikian juga berkenaan dengan kehendak dan tuntutan 
masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Usaha 
yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan untuk menyampaikan 
kehendak dan tuntutan masyarakat dilakukan melalui berbagai 
media. 

Hasil kajian menunjukkan, bahwa melalui program siaran 
radio, dapat menjelaskan kehendak masyarakat dalam usaha 
peningkatan kualitas pendidikan dan disampaikan kepada pi-
hak-pihak yang melaksanakan tugas tersebut, seperti sekolah, 
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Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan serta 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Banyak masukan yang di-
sampaikan oleh masyarakat melalui siaran langsung di radio, 
sehingga kegiatan ini perlu dilanjutkan dalam rangka pelak-
sanaan peningkatan kualitas pendidikan.  

Rangkaian untuk melaksanakan tugas sebagai perantara 
masyarakat dengan pelaksana kebijakan pendidikan, Dewan 
Pendidikan melakukan sosialisasi tugas utama tentang fungsi 
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang keduanya sama-
sama badan yang anggota-anggotanya adalah masyarakat 
yang peduli terhadap pendidikan. Sosialisasi ini diperlukan se-
bagai bagian dari usaha ikut serta meningkatkan kualitas 
sekolah. 

Aktivitas tersebut merupakan tugas Dewan Pendidikan 
menyampaikan informasi kepada Komite Sekolah dalam me-
laksanakan tugas dan fungsinya tentang peningkatan kualitas 
sekolah, karena terdapat sebagian dari Komite Sekolah yang 
tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan hanya 
menjadi partner kehendak sekolah dalam hal ini adalah kepala 
sekolah. 

E. Komite Sekolah 

Penglibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
sudah dilaksanakan sejak masa sebelum pelaksanaan otonomi dae-
rah, yaitu melalui Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan 
(BP3). Melalui BP3 sekolah dapat melibatkan orang tua dalam me-
ningkatkan kualitas sekolah melalui penyediaan sarana belajar. 
Pada masa otonomi daerah, penglibatan masyarakat dalam pelak-
sanaan pendidikan tidak lagi melalui BP3, namun dibentuk suatu 
badan yang dinamakan Komite Sekolah dengan anggota-anggo-
tanya adalah orang tua, tokoh masyarakat, serta pengusaha yang 
dapat membantu peningkatan kualitas sekolah.  

Komite Sekolah adalah badan tersendiri yang berfungsi se-
bagai tempat untuk melaksanakan peran masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kualitas, rata-rata, dan efisiensi administrasi pendi-
dikan di sekolah. Pemberian nama badan disesuaikan dengan ke-
adaan dan kepentingan masing-masing sekolah, seperti  komite se-
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kolah,  dewan sekolah, majelis sekolah, maupun nama lain yang 
disepakati oleh pihak sekolah dan anggota dari organisasi tersebut.  

Komite Sekolah adalah badan tersendiri yang tidak mempu-
nyai hubungan dengan lembaga pemerintahan. Komite Sekolah 
dapat terdiri dari sebuah sekolah, maupun beberapa sekolah dalam 
tingkat yang sama, atau beberapa sekolah yang berbeda tingkat 
tetapi berada pada tempat yang berdekatan, maupun sekolah-
sekolah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan.  

Sebagai badan yang diharapkan dapat meningkatkan kuali-
tas sekolah, Komite Sekolah memainkan peran, 1) sebagai tempat 
penyampaian kehendak masyarakat dalam melahirkan kebijakan 
pelaksanaan dan program pendidikan di sekolah; 2) meningkatkan 
tanggungjawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah.  

Bagian ini menguraikan fungsi Komite Sekolah dalam pelak-
sanaan kebijakan pemberdayaan guru yang meliputi empat aspek, 
yaitu pemberian pertimbangan, dukungan, pemantauan dan pe-
rantara antara sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebi-
jakan pemberdayaan guru. 

1. Memberikan Pertimbangan Pelaksanaan Kebijakan Pember-
dayaan Guru 

Sebagai usaha meningkatkan kualitas sekolah, Komite Se-
kolah mempunyai fungsi memberikan pertimbangan dalam pe-
laksanaan kebijakan pemberdayaan guru. Sebagian bentuk 
pemberdayaan guru adalah peningkatan profesionalisme mela-
lui pelatihan. 

Selain memberikan pengetahuan dan peningkatan profe-
sionalisme guru, Komite Sekolah juga memberikan pemaha-
man kepada guru tentang manajemen berbasis sekolah, karena 
dengan mengetahui tentang manajemen berbasis sekolah, guru 
merasa bahwa keberhasilan sekolah dapat tercapai dengan sa-
ling bekerjasama dan merupakan tanggungjawab semua warga 
sekolah.  

Hasil kajian menunjukkan bahwa Komite Sekolah telah 
melaksanakan fungsinya memberikan pertimbangan, namun 
mayoritas Komite Sekolah mempunyai peran memberikan per-
timbangan masalah keuangan dari orang tua untuk membantu 
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program sekolah untuk pembangunan sarana sebagai langkah 
meningkatkan kualitas sekolah. Meskipun demikian Komite 
Sekolah mampu melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan 
profesionalisme guru. 

2. Memberikan Dukungan  Pelaksanaan Kebijakan Pemberda-
yaan Guru 

Komite Sekolah mempunyai fungsi sebagai pendukung 
baik yang berbentuk keuangan, pemikiran maupun sumber da-
ya untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan guru. Fakta 
yang kelihatan dalam pelaksanaannya, Komite Sekolah banyak 
berperan dengan masalah keuangan, baik untuk pembangunan 
sarana maupun meningkatkan kesejahteraan guru 

Demikian juga tentang peningkatan profesionalisme guru, 
Komite Sekolah malaksanakan musyawarah dengan pihak se-
kolah untuk membuat kebijakan untuk meningkatkan tingkat 
pendidikan guru dengan memberikan peluang melanjutkan 
studi ke tingkat magister untuk guru yang mempunyai prestasi 
akademik.  

Meskipun Komite Sekolah telah melaksanakan tugasnya 
dalam memberikan dukungan terhadap program-program 
sekolah, namun yang dilakukan dapat dikatakan belum opti-
mum.  

Hasil kajian menjelaskan bahwa peran Komite Sekolah da-
lam memberikan dukungan kepada sekolah tentang pelaksana-
an kebijakan pemberdayaan guru sudah terlaksana, namun 
belum terlaksana secara optimum. 

3. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pember-
dayaan Guru 

Proses melaksanakan fungsinya, Komite Sekolah melaku-
kan pemantauan untuk kejujuran dan pertanggung jawaban 
penyelenggaraan pendidikan tentang pelaksanaan kebijakan 
pemberdayaan guru. Sebagaimana hasil kajian sebelum ini 
bahwa aktivitas Komite Sekolah sebagian besar kurang berpe-
ran dalam melaksanakan fungsinya kecuali pemantauan yang 
berkaitan dengan keuangan 
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 Terdapat sebuah kehendak dan tuntutan dari guru-guru, 
agar peran Komite Sekolah betul-betul dapat membantu me-
ningkatkan kualitas sekolah, seperti peningkatan kualitas guru. 
Namun dalam pelaksanaannya, peran Komite Sekolah seba-
gian besar dalam urusan keuangan.  

Sebagian besar peran yang dilakukan dalam ikut serta 
mengembangkan sekolah terbatas pada masalah keuangan, hal 
ini disebabkan oleh keinginan sekolah juga yang menghendaki 
peran komite ada pada bidang keuangan. 

Berdasarkan hasil kajian memberikan penjelasan bahwa 
fungsi dan peran Komite Sekolah untuk melakukan pemantau-
an pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru di sekolah be-
lum terlaksana sesuai dengan  perencanaan. 

4. Sebagai   Perantara   antara  Masyarakat  dan  Sekolah  dalam 
Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru  

Sebagian fungsi dari Komite Sekolah adalah menampung 
dan menganalisis kehendak, tuntutan, dan berbagai keperluan 
pendidikan yang disampaikan oleh masyarakat.  

Hasil kajian menunjukkan bahwa Komite Sekolah belum 
melaksanakan tugas sebagai perantara antara masyarakat 
dengan sekolah dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan 
guru, dan yang dilakukan adalah perantara dalam masalah 
keuangan sekolah.  

 Secara umum dapat dikatakan bahwa peran Komite Se-
kolah sebagai perantara antara masyarakat dengan sekolah ten-
tang pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru belum terlak-
sana sesuai dengan perencanaan. 

F. Sekolah 

 Sekolah adalah sebuah tempat untuk pengembangan peserta 
didik dengan aktivitas didalamnya adalah proses kegiatan belajar 
mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik. Sejalan 
dengan otonomi daerah dan dilaksanakannya desentralisasi pendi-
dikan, pemerintah daerah memiliki otoritas yang lebih luas dalam 
membina pendidikan di masing-masing daerah mulai penyusunan 
rancangan, penentuan program dan rancangan penggunaan sum-
berdaya untuk melaksanakan rancangan. Dengan pemberian oto-
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ritas kepada sekolah untuk mengelola sekolah menjadi efektif 
sesuai dengan keadaan sekolah, diperlukan suatu cara untuk me-
laksanakannya dan juga kebijakan dan strategi untuk mencapai 
efektivitas sekolah.    

Strategi untuk mencapai sekolah yang efektif melalui mana-
jemen berbasis sekolah, yaitu suatu pemberian otoritas yang lebih 
luas kepada sekolah untuk melaksanakan manajemen pendidikan, 
penyertaan masyarakat yang relatif tinggi dalam rangkaian pelak-
sanaan kebijakan pendidikan nasional.  

Pemberian otoritas membuat keputusan pada tingkat sekolah 
dilakukan untuk mengoptimumkan manajemen sumber daya ma-
nusia dengan menempatkan sesuai dengan prioritas program serta 
agar sekolah lebih peduli terhadap keperluan masyarakat lokal. 
Dengan adanya otoritas pengelolaan sumber daya, sekolah dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, sehing-
ga mereka dapat terfokus pada tugas utamanya. Otoritas dalam 
pengelolaan sumber daya dan penyertaan, mendorong profesiona-
lisme kepala sekolah baik dalam perannya sebagai pengurus mau-
pun staf. 

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah memiliki empat 
faktor: 1) otoritas yang dimiliki sekolah dalam membuat keputusan 
perlu dilaksanakan secara demokratis, yakni dengan melibatkan 
guru dan staf; 2) kepala sekolah  dan seluruh warga sekolah selalu 
berusaha untuk meningkatkan profesionalismenya; 3) sekolah per-
lu memiliki informasi yang jelas tentang program sekolah, sehing-
ga seseorang yang melihat informasi tersebut dapat mengetahui 
keadaan sekolah; dan 4) sekolah perlu menyusun sistem peng-
hargaan dengan memberikan reward untuk warga sekolah yang 
berprestasi, terutama untuk mendorong karier warga sekolah, 
khususnya guru.  

Bagian ini mendiskusikan aspek-aspek dasar, anggaran, pe-
laksanaan dan kerjasama dalam pelaksanaan pemberdayaan guru 
di sekolah terpilih seperti yang berikut: 

1. Aspek Dasar Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Perencanaan penyelenggaraan kegiatan di sekolah tercatat 
dalam Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS) yang disusun 
secara bersama-sama oleh sekolah dengan Komite Sekolah. 
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Sesuai dengan peran sekolah yang diberi otoritas penuh untuk 
merancang dan melaksanakan program sesuai dengan keadaan 
sekolah, maka dilakukan analisis keadaan nyata sekolah 
dengan menggunakan analisis SWOT. 

Guru mempunyai peran utama untuk peningkatan kua-
litas sekolah, untuk itu dalam penyusunan rancangan pengem-
bangan sekolah guru dilibatkan dalam penyusunan RPS, 
sehingga niat meningkatkan kualitas sekolah merupakan ke-
hendak semua warga sekolah, terutama guru. Jika guru sudah 
mempunyai kehendak untuk meningkatkan kualitas sekolah, 
maka dalam melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar 
dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan dampaknya seko-
lah selalu memberdayakan guru, agar dapat melaksanakan tu-
gas dengan baik.  

Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha yang dila-kukan 
sekolah untuk melaksanakan pemberdayaan guru diawali 
dengan melibatkan guru dalam menyusun dan meran-cang 
RPS sebagai landasan untuk melaksanakannya. 

2. Aspek Anggaran Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Gu-
ru 

Setiap menjelang awal tahun studi dilakukan perencanaan 
tentang anggaran pendapatan dan belanja sekolah sebagai 
landasan untuk menentukan sumber-sumber pendapatan yang 
dapat diterima sekolah dan rancangan belanja untuk aktivitas 
sekolah. Sumber pendapatan sekolah berasal dari bantuan 
pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi, daerah maupun 
dari sumbangan masyarakat.  

Sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah dalam 
penggalian sumber dana dan penggunaannya, sekolah selalu  
melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, Komite Sekolah 
dan guru dalam membuat perencanaan sumber pendapatan 
dan penggunaan dana tersebut. 

Hasil kajian memberikan penjelasan bahwa sebagian besar 
dana yang diperoleh sekolah baik yang berasal dari bantuan 
pemerintah maupun sumbangan dari masyarakat dimanfaat-
kan untuk keperluan pembangunan sarana seperti pembangu-
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nan gedung dan belum mengutamakan kepada kegiatan pem-
berdayaan guru.  

Prioritas sekolah untuk melakukan pembangunan dewan 
sesungguhnya disebabkan keadaan dewan sekolah memang 
kurang memadai, demikian juga terdapat anggapan dari ma-
syarakat, bahwa jika keadaan fisik sekolah  baik, maka dapat 
dikatakan sekolah itu berkualitas.  

Pada tahap berikutnya, sekolah membuat perencanaan 
untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru dengan 
meningkatkan profesionalismenya, karena jika dilihat tentang 
keadaan fisik sekolah yang ada sudah cukup bagus. 

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendapatan ang-
garan sekolah berasal dari pemerintah dan masyarakat, se-
dangkan pemanfaatan dana yang diterima sekolah sebagian 
besar digunakan untuk pembangunan sarana dan hanya seba-
gian kecil yang dimanfaatkan pelaksanaan kebijakan pember-
dayaan guru. 

3. Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Sesuai dengan otoritas yang dimiliki sekolah untuk me-
laksanakan peningkatan kualitas sekolah seperti diamanatkan 
oleh undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu mana-
jemen berbasis sekolah, maka sekolah mempunyai otoritas un-
tuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan guru. 

Penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan guru didasar-
kan kepada Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang telah 
disusun bersama antara kepala sekolah, guru dan masyarakat 
yang diwakili oleh Komite Sekolah.  

Berkenaan dengan kegiatan pelatihan, biasanya diseleng-
garakan pada masa libur semester, hal ini dilakukan dengan 
harapan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar 

Kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah, dilakukan 
sesuai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti Musya-
warah Guru Mata Pelajaran (MGMP) biasanya dilaksanakan 
secara berkelanjutan setiap minggu sekali secara bergantian 
dari sebuah sekolah ke sekolah yang lain untuk setiap mata 
pelajaran. Namun pelaksanaan MGMP kurang berjalan sesuai 
dengan perencanaan, hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan 
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tersebut terlalu statis sehingga menimbulkan kejenuhan untuk 
guru-guru untuk mengikutinya. 

Kegiatan pelatihan, sekolah memberikan peluang kepada 
guru-guru untuk mengikutinya dengan cara bergantian untuk 
setiap mata pelajaran.  

Kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan di sekolah un-
tuk meningkatkan profesionalisme guru mata pelajaran adalah 
dengan aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran tingkat 
Sekolah (MGMPS). Namun pelaksanaan kegiatan ini tidak da-
pat berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah 
disusun. 

Sedangkan usaha pelaksanaan peningkatan profesionalis-
me dengan peningkatan tingkat pendidikan, untuk mereka 
yang belum menempuh program Sarjana diberi peluang untuk 
melanjutkan studi.  

Hasil kajian memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan 
kebijakan pemberdayaan guru di sekolah sudah dirancang 
secara bersama-sama oleh sekolah dan Komite Sekolah dan 
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, namun ada sebagi-
an kegiatan yang belum dapat terlaksana yaitu kegiatan 
MGMPS. 

4. Aspek Kerjasama dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberda-
yaan Guru 

Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sekolah, tidak 
dapat dilakukan secara mandiri tanpa adanya suatu kerjasama 
dari pihak lain, hal ini karena terbatasnya sumber daya yang 
dimiliki oleh lembaga. Dengan dilakukan kerjasama yang sa-
ling menguntungkan dengan berbagai pihak akan lebih berha-
sil dalam usaha meningkatkan kualitas.  

Sekolah sebagai lembaga yang bergerak dibidang pela-
yanan pendidikan sudah seharusnya melakukan peningkatan 
kualitas, namun terbatasnya sumber daya yang dimiliki meng-
haruskan sekolah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak 
yang dapat membantu meningkatkan kualitas sekolah.   

Hasil kajian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilaku-
kan sekolah sebagian besar adalah untuk peningkatan pelaya-
nan dan pembangunan sarana. 
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Berdasarkan kajian didapati bahwa kerjasama yang telah 
dilakukan adalah berkaitan dengan penyediaan sarana untuk 
sekolah dan pelayanan kesehatan untuk peserta didik, dan 
belum ada yang melaksanakan kerjasama dengan pihak lain 
untuk memberdayakan guru.  

Uraian tersebut menunjukkan bahwa sekolah belum 
membuat rancangan kerjasama dengan pihak lain dalam 
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru.   
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Bab 5 
Pelaksanaan Kebijakan  

Pemberdayaan Guru  
 
Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru terdiri dari 
enam dimensi yaitu, penglibatan guru dalam membuat 
keputusan, peningkatan profesionalisme, status,  
kepercayaan  diri,  otonomi  dan pengaruh  

Short & Rinehart 

Bagian ini dipaparkan kajian mengenai pelaksanaan kebijakan 
pemberdayaan guru yang terdiri dari enam dimensi yaitu, dimensi 
penglibatan guru dalam membuat keputusan, peningkatan profesi-
onalisme, status, kepercayaan  diri,  otonomi  dan dimensi penga-
ruh. Setiap dimensi dibicarakan berdasarkan enam aspek peman-
tauan kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, rata-rata, 
responsivitas dan aspek kesesuaian.  

A. Dimensi Penglibatan Guru dalam Membuat keputusan 

Sebuah organisasi memiliki beberapa proses pelaksanaan 
membuat keputusan, sebagian dari sebuah organisasi melaksana-
kan pembuatan keputusan dengan cara dimusyawarahkan dengan 
semua anggota, sehingga semua anggota mempunyai kesempatan 
terlibat dalam membuat keputusan. Terdapat sebagian organisasi 
yang melaksanakan pembuatan keputusan tanpa musyawarah 
dengan anggota dan dilakukan oleh pimpinan dari organisasi, dan 
sebagian yang lain dilakukan dengan mengangkat wakil dari se-
tiap kelompok untuk bermusyawarah dalam menentukan pem-
buatan keputusan.  

Sedangkan dalam lembaga pendidikan yang berbentuk seko-
lah, pelaksanaan pembuatan keputusan, seperti perencanaan pro-
gram sekolah, proses perencanaan pembelajaran, terdapat berbagai 
bentuk pelaksanaannya. Sebagian sekolah, membuat keputusan 
ditentukan oleh kepala sekolah tanpa ada informasi terlebih dahu-
lu atau dimusyawarahkan dengan staf dan para guru. Sebagian 
keputusan dibuat dengan mengikutsertakan wakil dari beberapa 
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guru dan staf secara bersama-sama bermusyawarah. Namun, ter-
dapat sekolah yang membuat keputusan dengan melibatkan se-
mua guru dan staf secara bersama-sama membuat suatu kepu-
tusan yang akan dilaksanakan secara bersama.  

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru, sesuai dengan 
program pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan yang 
berlaku. Sekolah diberikan otoritas sepenuhnya untuk melaksana-
kan kegiatan pendidikan sesuai dengan keadaan sekolah, seperti 
merancang dan melaksanakan program yang sesuai, pencarian da-
na untuk kegiatan sekolah.   

Sedemikian hingga, guru mempunyai peluang berperan dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin terjadi di seko-
lah dimana guru melaksanakan tugas, baik permasalahan yang 
berkaitan dengan perencanaan progam kegiatan sekolah secara ke-
seluruhan maupun perencanaan program pembelajaran yang se-
suai dengan mata pelajaran yang menjadi tugas dan tanggung-
jawab guru. 

Kajian mengenai penglibatan guru dalam membuat keputu-
san, dibicarakan dalam bagian berikut dan terbagi menjadi tujuh 
aspek pemantauan kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecuku-
pan, rata-rata, responsivitas, kesesuaian dan yang terakhir adalah 
diskusi ringkasan dimensi penglibatan guru dalam membuat ke-
putusan. 

1. Aspek Efektivitas 

 Sesuatu program dapat dikatakan efektif jika pelaksanaan 
dan hasilnya sesuai dengan rancangan yang sudah diprogram-
kan. Pelaksanaan penglibatan guru dalam membuat keputusan 
sebagai dimensi pertama dari pemberdayaan guru ini dikata-
kan efektif jika guru-guru yang melaksanakan tugas di sekolah 
mempunyai peran dalam pelaksanaan membuat keputusan. 
 Terdapat berbagai program sekolah seperti Rancangan Pe-
ngembangan Sekolah (RPS), yaitu suatu perencanaan secara 
menyeluruh dari pengembangan sekolah yang akan diberlaku-
kan dalam satu tahun, Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Sekolah (RAPBS), yaitu suatu perencanaan mengenai 
keuangan yang diperoleh sekolah dan penggunaannya yang 
dibuat setiap awal tahun.  



Kebijakan Pemberdayaan Guru | 71  
 

Penentuan staf, yaitu pemilihan wakil kepala sekolah yang 
terdiri dari wakil kepala sekolah yang membantu kepala se-
kolah mengelola secara keseluruhan kegiatan sekolah serta me-
wakili kepala sekolah jika sedang berhalangan dalam suatu 
aktivitas baik di dalam maupun di luar sekolah.  

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang bertugas me-
nyusun dan merancang kegiatan belajar mengajar dalam satu 
tahun, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan yang bertugas 
membantu kepala sekolah mengelola kegiatan peserta didik, 
baik aktivitas di dalam maupun di luar sekolah.  

Sedangkan wakil kepala sekolah bidang sarana yaitu wakil 
kepala sekolah yang bertugas mengelola segala sesuatu yang 
berkaitan dengan sarana yang terdapat di sekolah, baik sarana 
proses belajar dan pembelajaran, maupun kegiatan kokuriku-
lum seperti pramuka, Palang Merah Remaja yaitu kegiatan pe-
serta didik mengenai pertolongan pertama jika berlaku ke-
giatan, dan seni, yaitu aktivitas peserta didik berkaitan dengan 
bidang seni, seperti seni musik dan melukis. 
 Proses pelaksanaannya, berbagai kegiatan tersebut melibat-
kan peran guru dalam membuat keputusan, sehingga dapat 
memberikan dampak kepada guru berupa kepuasan dalam 
melaksanakan pekerjaan. 

Anggota dalam sebuah organisasi akan merasa senang jika 
komunikasi antara anggota dan juga antara anggota dengan 
pimpinan dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga dalam 
lingkungan sekolah, jika komunikasi antara guru dengan guru 
maupun antara guru dengan kepala sekolah adalah baik, maka 
pelaksanaan tugas-tugas guru akan berlangsung dengan baik. 
Apalagi jika guru memperoleh kesempatan untuk menyam-
paikan masukan mengenai perencanaan program sekolah, ma-
ka guru akan merasa senang.  

Hasil kajian menunjukkan bahwa penglibatan guru dalam 
membuat keputusan dapat memberikan kesempatan kepada 
guru untuk menyampaikan masukan mengenai perencanaan 
program sekolah dan juga memberikan kesempatan kepada 
guru terlibat menyelesaikan suatu permasalahan yang mung-
kin terjadi di sekolah. Aktivitas ini dapat memberikan kepua-
san kerja kepada guru dalam melaksanakan tugas. Selain itu, 
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bahwa dengan penglibatannya dalam membuat keputusan, gu-
ru merasa terlibat meningkatkan kualitas sekolah. 

Kajian ini mendapati bahwa penglibatan guru dalam 
membuat keputusan dapat menjadikan guru merasa puas, ter-
dapat kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan dan juga mera-
sa berjasa terlibat meningkatkan kualitas sekolah, sehingga 
dapat dikatakan bahwa dimensi pertama dari pemberdayaan 
guru dengan aspek pemantauan efektivitas dapat terlaksana 
sesuai dengan perencanaan. 

2. Aspek Efisien 

Pelaksanaan penglibatan guru dalam membuat keputusan 
dilakukan dengan berbagai cara, hal ini berhubungan dengan 
aspek efisiensi pelaksanaan. Ada yang melaksanakan pengli-
batan guru dengan cara tidak melibatkan semua guru secara 
langsung untuk membahas dan mengkaji sesuatu rancangan, 
namun cara yang dilakukan dengan sistem perwakilan. Cara 
yang dilakukan dengan sistem perwakilan sebagai usaha 
menghindari berlakunya tidak efisien pelaksanaan pembaha-
san rancangan.  

Bentuk perwakilan dalam pembahasan penglibatan guru 
dalam membuat keputusan, sebagian menggunakan wakil se-
tiap kelompok guru mata pelajaran, misalnya mata pelajaran 
matematika yang terdiri dari delapan orang guru dalam suatu 
sekolah, mereka mempunyai kewajiban mendiskusikan terlebih 
dahulu rancangan yang akan dibawa oleh wakil mereka, baik 
berupa evaluasi terhadap program yang sudah berjalan mau-
pun rancangan untuk program yang akan datang.  

Langkah berikutnya dari delapan orang guru matematika 
tersebut memilih wakil yang akan membawa hasil persidangan 
kelompok untuk dibahas di persidangan yang diikuti oleh 
seluruh guru yang mewakili kelompok guru mata pelajaran.  

Demikian juga yang berlaku disuatu sekolah pada saat 
membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja seko-
lah, dilakukan dengan cara perwakilan dari kelompok guru 
mata pelajaran, hal ini dilakukan untuk efisiensi pelaksanaan 
pembahasan.  
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Pelaksanaan penyusunan dan pembahasan sesuatu peren-
canaan dari wakil guru dilaksanakan dengan cara dikarantina 
selama beberapa hari agar fokus dalam mengevaluasi rancang-
an pada tahun sebelumnya serta mencari alternatif penyelesai-
an terhadap permasalahan yang muncul dan menyusun ran-
cangan untuk tahun berikutnya.  

Sedangkan sebagian dari sekolah, cara membentuk kelom-
pok kerja mengenai suatu bagian yang hendak dibicarakan 
perencanaannya dengan melibatkan semua guru berbagai 
mata pelajaran. Masing-masing kelompok kerja mengkaji dan 
membahas permasalahan sesuai dengan kelompoknya yang 
kemudian dibawa oleh wakil yang dipilih oleh kelompok itu 
untuk melaksanakan persidangan yang diikuti oleh seluruh 
wakil dari kelompok kerja. 

Setelah pelaksanaan kajian dan pembahasan mengenai 
suatu rancangan tertentu, langkah berikutnya dibentuk kum-
pulan perumus yang bertugas membuat rancangan hasil 
pembahasan yang akan dibawa ke sidang pleno yang melibat-
kan semua guru dan staf. Sidang pleno dilakukan untuk 
menguraikan hasil sidang yang telah dilakukan setiap kelom-
pok dan menerima masukan yang kemudian dilakukan penge-
sahan hasil sidang sebagai landasan pelaksanaan sesuatu pro-
gram sekolah dan juga menjadi alat evaluasi terhadap pelak-
sanaan program pada tahun sebelumnya.  

Proses seperti ini dilakukan agar sebuah kebijakan yang 
dikeluarkan oleh sekolah maupun rancangan yang hendak 
dilaksanakan di sekolah mendekati suatu kebijakan yang 
sempurna dan dapat diterima oleh semua warga sekolah. Jika 
semua guru dan staf bersetuju dengan rancangan yang disepa-
kati bersama, maka pelaksanaanya memungkinkan berjalan 
sesuai dengan harapan dan seandainya terdapat halangan 
kemungkinan tidak berasal dari warga sekolah itu sendiri.  

Seperti uraian sebelumnya, bahwa dalam aspek efisien 
pelaksanaan membuat keputusan, diperoleh informasi bahwa 
pelaksanaan membuat keputusan menggunakan sistem per-
wakilan. Sebagian menggunakan kelompok mata pelajaran se-
bagai kelompok kerja, terdapat juga yang menggunakan 
sistem lintas mata pelajaran untuk mengelompokkan guru-
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guru dalam suatu ke-lompok kerja. Kedua-duanya merupakan 
cara terbaik yang digunakan oleh sekolah untuk melibatkan 
guru dalam membuat keputusan, dan langkah terakhir adalah 
dengan sidang pleno yang diikuti oleh semua guru untuk 
membicarakan hasil dari diskusi wakil kelompok serta 
memberikan masukan mengenai rancangan suatu program 
yang akan dilaksanakan di sekolah. 

3. Aspek Kecukupan 

Sebuah program yang dilaksanakan seharusnya mempu-
nyai sesuatu manfaat, baik kepada yang melaksanakan mau-
pun yang membuat perencanaan program. Penglibatan guru 
dalam membuat keputusan sebagai salah satu dimensi pember-
dayaan guru yang dilaksanakan dalam rangka otonomi daerah 
dapat memberikan manfaat, baik kepada guru maupun seko-
lah.  

Manfaat yang diperoleh guru adalah adanya kebersamaan 
dan saling membantu satu sama lain. Sedangkan manfaat un-
tuk sekolah adalah adanya motivasi secara bersama-sama ber-
usaha meningkatkan kualitas sekolah. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek kecukupan dari 
penglibatan guru dalam membuat keputusan sesuai dengan 
perencanaan, yaitu memberikan manfaat kepada diri guru dan 
juga kepada lembaga tempat melaksanakan tugas. 

4. Aspek Rata-rata 

Sebuah program yang melibatkan orang banyak selalu 
diusahakan agar dapat diterima oleh semua anggotanya. Na-
mun karena faktor yang menjadi penyebab keberhasilan suatu 
program adalah tidak sedikit, program yang dilaksanakan 
belum dapat melibatkan seluruh anggota, meskipun sebagian 
dari suatu program secara rata-rata dapat diterima oleh ang-
gota. 

Penglibatan guru dalam membuat keputusan telah diusa-
hakan melibatkan semua guru dengan sistem perwakilan. Na-
mun, ternyata usaha penglibatan semua guru belum dapat 
berhasil sesuai dengan perencanaan, karena ada beberapa guru 
yang tidak terlibat secara aktif dalam pelaksanaannya. 
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Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa sesungguh-
nya dalam membuat keputusan semua guru sudah diusahakan 
terlibat, tetapi karena terdapat sebagian guru yang tidak aktif, 
maka pada saat perencanaan suatu program kadangkala me-
reka tidak datang. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor 
yang menjadi penyebab tidak rata-rata dalam penglibatan guru 
untuk membuat keputusan berasal dari guru itu sendiri.  

Berdasarkan kajian ini didapati bahwa dilihat dari aspek 
rata-rata, penglibatan guru dalam membuat keputusan sudah 
melibatkan semua guru, namun terdapat beberapa guru yang 
tidak terlibat karena faktor dari guru itu sendiri. 

5. Aspek Responsivitas 

 Pelaksanaan sebuah program biasanya memberikan nilai-
nilai kebersamaan kelompok dari sesebuah organisasi, hal ini 
karena mereka merasa mempunyai peran yang sama untuk 
merealisasikan tercapainya pelaksanaan suatu program.  
 Penglibatan guru dalam penyusunan program memberikan 
dampak kepada rasa tanggungjawab dalam pelaksanaannya, 
karena guru merasa ikut merancang suatu program, maka 
mereka merasa bertanggungjawab untuk keberhasilan dalam 
pelaksanaannya.  

Selain itu, keterlibatan guru dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan menjadikan mereka merasa mempunyai sikap 
kebersamaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya penglibatan 
guru dalam penyelesaian suatu masalah dan perencanaan 
suatu program adalah adanya kebersamaan dalam melaksana-
kan kewajiban sebagai seorang guru. Jika sebagian dari mereka 
mempunyai permasalahan, maka teman kerja merasa mem-
punyai kewajiban membantu menyelesaikannya. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek responsivitas  
penglibatan guru dalam membuat keputusan menjadikan guru 
merasa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sesuatu pro-
gram yang sudah dirancang secara bersama, selain itu juga 
menumbuhkan sikap kebersamaan untuk guru dalam melak-
sanakan tugas. 
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6. Aspek Kesesuaian 

Penglibatan guru dalam membuat keputusan merupakan 
sebagian dari dimensi pemberdayaan guru dan hal ini dapat 
meningkatkan peran guru dalam usahanya untuk meningkat-
kan kualitas pendidikan.  

Sebuah sekolah dalam melaksanakan aktivitasnya berpe-
doman kepada Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS) dan 
untuk masalah keuangan berdasarkan rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja sekolah.  Jika dalam penyusunan RPS 
dan rancangan angaran pendapatan dan belanja sekolah meli-
batkan peran guru, maka dalam pelaksanaannya guru merasa 
bertanggungjawab.   

Perasaan tanggungjawab guru dalam melaksanakan tu-
gas, dapat menjadikan usaha yang bersungguh-sungguh dalam 
melaksanakan tugas, dan jika guru bersungguh-sungguh da-
lam melaksanakan tugas maka hasil yang diperoleh dapat 
dikatakan sesuai dengan perencanaan. Jika hasil dari proses 
sesuai dengan perencanaan, maka dapat dikatakan bahwa 
pelaksanaan program tersebut adalah berhasil dan keberha-
silan suatu pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah terwu-
judnya kualitas pendidikan yang baik. 

Penglibatan guru dalam membuat keputusan sehingga 
mereka merasa bahwa tempat mengabdi adalah sebuah seko-
lah yang berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan demi 
anak-anak di masa depan, maka peningkatan kualitas sekolah 
selalu diusahakan.   

Segala usaha untuk meningkatkan peran guru dalam me-
ningkatkan kualitas sekolah telah dilakukan, namun ternyata 
sebagian dari sekolah kurang mempunyai respon untuk me-
ningkatkan kualitasnya. 

Hasil kajian menjelaskan bahwa penglibatan guru dalam 
membuat keputusan dapat menjadikan guru merasa terlibat 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan, namun ada sebagian 
sekolah yang ternyata kurang mempunyai respon dalam me-
ningkatkan kualitas gurunya, meskipun penglibatan guru da-
lam membuat keputusan dilaksanakan. 
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B. Dimensi Peningkatan Profesionalisme   

Sebagaimana diuraikan dalam ulasan kajian, bahwa dalam 
membicarakan profesionalisme adalah berkaitan dengan profesi, 
yaitu suatu bidang pekerjaan yang didasarkan kepada pendidikan 
keahlian yang seharusnya dimiliki oleh mereka yang bekerja seba-
gai profesional. Guru adalah seorang profesional, maka ia harus 
mempunyai suatu pendidikan khusus bidang keguruan, dan jika 
mengkaji profesionalisme guru berarti mengkaji mengenai sikap 
dari guru untuk menjadi orang yang mempunyai kewajiban me-
laksanakan tugas dengan menjunjung tinggi profesionalisme.   

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sikap guru agar 
dalam melaksanakan tugas menjunjung tinggi sikap profesiona-
lisme perlu dilakukan dengan tahapan yang jelas, apalagi dalam 
pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan, maka daerah 
mempunyai kewajiban merancang dan melaksanakan peningkatan 
profesionalisme guru.  

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan 
sebagian dari bentuk kegiatan yang dimiliki oleh daerah untuk 
meningkatkan profesionalisme guru, demikian juga Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran tingkat Sekolah (MGMPS) merupakan suatu 
tempat untuk meningkatkan profesionalisme guru di tingkat seko-
lah.  Selain itu berbagai kerjasama yang dilaksanakan dengan lem-
baga pendidikan seperti kerjasama dengan Perguruan Tinggi juga 
dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru.  

Pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru ditinjau dari 
enam aspek pemantauan kebijakan, yaitu efektivitas, efisien, kecu-
kupan, rata-rata, responsivitas dan kesesuaian, dari hasil kajian 
dalam kajian ini dapat diuraikan seperti yang berikut. 

1. Aspek Efektivitas 

 Usaha peningkatan profesionalisme guru yang dilaksana-
kan secara berkelanjutan di suatu daerah adalah melalui ke-
giatan MGMP. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masing-masing 
kelompok guru mata pelajaran secara bergiliran dari sebuah 
sekolah ke sekolah yang lain dan pelaksanaannya dibimbing 
oleh kumpulan instruktur mata pelajaran dari kantor dinas 
pendidikan. Untuk tingkat sekolah, sebagai usaha untuk men-
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diskusikan permasalahan mata pelajaran yang mungkin ada di 
sekolah dan juga mendiskusikan hasil-hasil yang diperoleh 
guru semasa mengikuti kegiatan MGMP, maka masing-masing 
sekolah menyelenggarakan MGMPS. 

Proses pelaksanaannya masing-masing sekolah yang ter-
masuk anggota MGMP mengirimkan seorang guru secara ber-
gantian, hal ini karena pelaksanaan MGMP biasanya pada 
masa waktu sekolah, sehingga kalau yang mengikuti kegiatan 
ini melibatkan semua guru mata pelajaran di suatu sekolah, 
maka akan mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. 
Kemudian mereka yang mengikuti kegiatan MGMP mempu-
nyai kewajiban menyampaikan hasil-hasil yang diperoleh ke-
pada kelompok teman guru mata pelajaran yang ada di seko-
lah.  

Kebijakan sekolah mengirimkan guru untuk mengikuti 
kegiatan MGMP dilaksanakan oleh semua sekolah yang men-
jadi tempat kajian, dan sebagai bentuk kepedulian dalam ke-
giatan tersebut, sekolah menyediakan uang perjalanan.  

Meskipun MGMP dapat terlaksana sesuai dengan peren-
canaan, namun guru yang mempunyai kesempatan mengikuti 
kegiatan tersebut sebagian tidak bersedia menyampaikan 
kepada teman guru yang tidak mengikutinya. Padahal dengan 
menyampaikan hasil dari kegiatan tersebut dapat membantu 
teman setugas untuk meningkatkan profesionalismenya.   

Hasil kajian diperoleh rumusan bahwa pelaksanaan pe-
ningkatan profesionalisme dalam aspek efektivitas dapat dika-
takan terlaksana sesuai dengan rancangan. Namun kegiatan 
MGMPS belum seluruh mata pelajaran melaksanakannya dan 
informasi yang diperoleh dalam kegiatan MGMP, sebagian gu-
ru belum dapat menyampaikan kepada teman yang tidak 
mengikuti kegiatan tersebut. 

2. Aspek Efisien 

Proses pelaksanaan otonomi pendidikan, sekolah mempu-
nyai kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan profe-
sionalisme guru. Berbagai usaha dilakukan sekolah untuk me-
ningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan kualitas gu-
runya.  
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Peningkatan profesionalisme guru dapat dilaksanakan 
secara formal, yaitu dengan meningkatkan tingkat pendidikan 
untuk mereka yang belum memenuhi kelayakan pendidikan 
yang disyaratkan, yaitu untuk guru yang masih mempunyai 
pendidikan tingkat Diploma, diwajibkan melanjutkan studi 
hingga program Sarjana. 

Hasil kajian menjelaskan bahwa mereka yang melanjutkan 
studi pada tingkat Sarjana memperoleh bantuan dari sekolah 
berbentuk keringanan pinjaman keuangan dari koperasi seko-
lah dan tugas mengajarnya juga dikurangi. Meskipun sekolah 
sudah membuat perencanaan dengan memberikan beberapa 
kelonggaran untuk melanjutkan studi, namun terdapat seba-
gian guru yang belum mengambil program tersebut dan mere-
ka masih berpendidikan tingkat Diploma. 

Sebagian dari sekolah melaksanakan peningkatan profe-
sionalisme secara tidak formal, seperti dilakukan oleh sebagian 
sekolah dengan membuat kebijakan berlangganan internet dari 
Perusahaan Telekomunikasi Indonesia melalui jaringan Speedy 
yaitu jaringan internet produk dari Telkom. Hal ini dilakukan 
untuk mempermudah guru meningkatkan kemampuannya 
melalui internet dan juga mempermudah proses administrasi 
sekolah.  

Apa yang dikatakan responden tersebut menunjukkan 
bahwa sekolah benar-benar mengusahakan agar guru dapat 
meningkatkan profesionalisme melalui informasi yang dapat 
diperoleh dari internet dan juga diusahakan dengan menye-
lenggarakan workshop membuat media pembelajaran, misalnya 
dengan power point. 

 Selain itu, sebagian sekolah memberikan sarana dengan 
menyediakan LCD sebagai sarana kegiatan belajar mengajar. 
Dengan cara ini pembelajaran menjadi lebih interaktif antara 
guru dengan peserta didik, sehingga masa yang tersedia untuk 
kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efisien. Meskipun hal 
ini belum dapat dilaksanakan oleh semua guru dalam kegiatan 
belajar mengajar, terutamanya untuk guru yang kurang ino-
vasi, mereka akan merasa senang jika pembelajaran yang dila-
kukan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan belum 
mempunyai keinginan untuk lebih maju.  
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Namun dengan adanya teman guru yang menggunakan 
cara pembelajaran yang memudahkan proses interaksi, mereka 
mulai tertarik untuk belajar menggunakannya.  

Bentuk usaha yang lain untuk meningkatkan profesio-
nalisme guru adalah dengan cara mendiskusikan mengenai 
cara pembelajaran, penyelesaian sesuatu permasalahan dengan 
teman sesama guru mata pelajaran. Sekolah memberikan sara-
na untuk melaksanakan kegiatan ini dengan cara menempat-
kan meja kursi tempat duduk guru yang terdapat di ruang gu-
ru sesuai dengan kelompok mata pelajaran. Cara ini sangat 
efektif untuk kegiatan diskusi para guru mata pelajaran pada 
masa yang bersangkutan tidak mempunyai tugas mengajar 
maupun pada masa rehat.  

Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan 
dalam meningkatkan profesionalisme guru dilakukan dengan 
berbagai cara, yaitu kegiatan MGMP, MGMPS, pembelajaran 
dengan menggunakan sarana komputer serta menempatkan 
meja kursi guru di ruang guru secara berdampingan agar 
dapat mendiskusikan permasalahan mata pelajaran pada masa 
mereka mempunyai kesempatan melakukannya. 

3. Aspek Kecukupan 

Berbagai usaha untuk meningkatkan profesionalisme gu-
ru secara langsung maupun tidak langsung memberikan dam-
pak baik kepada diri guru maupun kepada lembaga pendidi-
kan tempat para guru melaksanakan tugas dan muaranya 
kepada meningkatnya kualitas peserta didik.  

Pelaksanaan peningkatan profesionalisme secara sadar 
diakui mempunyai manfaat untuk meningkatkan pengetahuan 
guru. 

Sesuatu perubahan hendaknya dilakukan dengan sadar, 
apalagi perubahan menjadi lebih baik adalah amat diperlukan 
sesuatu tahapan dan proses untuk memperolehnya. Jika se-
orang guru tidak mempunyai kemauan dan juga tidak mempu-
nyai kemampuan untuk meningkatkan profesionalismenya, 
maka dengan sendirinya tidaklah terjadi peningkatan profesi-
onalismenya. Hal ini mempunyai dampak bahwa peningkatan 
kualitas sekolah mungkin juga tidak pernah terjadi. Untuk itu 
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sebagai seorang guru hendaknya selalu berusaha secara sung-
guh-sungguh untuk meningkatkan profesionalismenya. 

Selain bermanfaat untuk peningkatan kemampuan se-
orang guru, kegiatan peningkatan profesionalisme juga ber-
manfaat untuk kelembagaan, yaitu untuk meningkatkan kua-
litas sekolah. 

Peningkatan kualitas sekolah dapat diperoleh jika kemam-
puan peserta didik meningkat, kenaikan kemampuan peserta 
didik dapat terealisasi jika kemampuan guru mengalami kenai-
kan. Untuk itu jika seorang guru sudah mempunyai tujuan 
dengan segala usahanya untuk meningkatkan kualitas sekolah, 
maka langkah yang hendaknya dilakukan adalah mening-
katkan kemampuan dirinya, karena hal ini mempunyai dam-
pak kepada peningkatan kemampuan peserta didik dan akhir-
nya menuju kepada peningkatan kualitas lembaga yaitu seko-
lah. 

4. Aspek Rata-rata 

Pelaksanaan suatu program jika calon pesertanya banyak, 
maka yang hendaknya dilakukan adalah secara bergantian, 
demikian juga pelaksanaan kegiatan workshop, MGMP, untuk 
meningkatkan profesionalisme guru dapat dilakukan secara 
bergantian. Hal ini disebabkan terlalu banyak guru yang mau 
mengikuti kegiatan peningkatan profesionalisme dan juga 
disebabkan terbatasnya kegiatan untuk peningkatan profe-
sionalisme yang berbentuk kegiatan workshop.  

Sesungguhnya dapat juga usaha untuk meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru dengan cara melaksanakan ke-
giatan workshop lebih ramai, namun hal ini bergantung kepada 
berbagai faktor, yang antara lain adalah faktor keuangan.  
Demikian juga masa yang diperlukan, perlu dipertimbangkan 
apakah mempunyai dampak mengganggu program sekolah 
atau tidak, karena pelaksanaan kegiatan workshop dapat di-
lakukan pada masa cuti semester agar tidak menggangu proses 
belajar mengajar di sekolah.  

Pertim-bangan yang dilakukan adalah mengenai masa 
untuk mengikuti kegiatan dan juga apakah yang bersangkutan 
pernah mengikutinya. Namun, jika semua guru dalam kelom-
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pok mata pelajaran sudah pernah mengikuti kegiatan yang 
sama, maka dengan cara bergantian, mereka membuat kesepa-
katan salah seorang di antara mereka mengikuti kegiatan 
tersebut. 

Meskipun demikian, ternyata ada diantara mereka yang 
enggan untuk mengikuti kegiatan peningkatan profesiona-
lisme, hal ini disebabkan terdapat sebagian guru yang kurang 
dinamis dalam usaha meningkatkan profesionalisme. Penye-
babnya adalah berbagai faktor, antara lain, mereka sebagai se-
orang guru bukan merupakan pekerjaan utama, sehingga 
peningkatan profesionalisme tidaklah diperlukan, maupun di-
sebabkan mereka sudah terbiasa untuk tidak mengikuti ke-
giatan semacam itu. Menurut pandangan mereka peningkatan 
profesionalisme hanyalah sia-sia. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak semua guru di be-
berapa sekolah mempunyai keinginan untuk meningkatkan ke-
mampuannya, sehingga peningkatan profesionalisme guru be-
lum rata-rata yang disebabkan oleh keengganan guru untuk 
mengikuti kegiatan tersebut. 

5. Aspek Responsivitas 

Sebagai seorang guru mempunyai tugas untuk selalu me-
ningkatkan kemampuanya yang dapat dilaksanakan melalui 
kegiatan formal berupa peningkatan tingkat pendidikanya 
maupun melalui kegiatan tidak formal seperti workshop, inter-
aksi yang intensif antara guru, terutama mereka yang berada 
pada satu kelompok mata pelajaran.  

Berdasar yang demikian dapat dikatakan bahwa aspek 
responsivitas dalam peningkatan profesionalisme sesuai peren-
canaan, yaitu usaha peningkatan profesionalisme guru dapat 
meningkatkan rasa kebersamaan di antara guru sebagai se-
orang yang bekerja dengan satu tujuan yang sama yaitu me-
ningkatkan kualitas pendidikan. 

6. Aspek Kesesuaian 

Sebuah program yang terealisasi, diharapkan dapat me-
ningkatkan motivasi kepada mereka yang terlibat, demikian 
juga dengan peningkatan profesionalisme guru diharapkan da-
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pat meningkatkan motivasi guru untuk lebih meningkatkan 
kemampuannya.  

Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan 
MGMP dapat meningkatkan interaksi antara guru dalam usa-
hanya meningkatkan kemampuannya. Demikian juga yang ter-
jadi di sekolah, bahwa peningkatan profesionalisme guru 
sesungguhnya bukanlah sesuatu yang memberatkan untuk gu-
ru, malahan sebaliknya memudahkan guru dalam melaksana-
kan tugas-tugas. Sesungguhnya sesuatu yang dilakukan dalam 
kegiatan peningkatan profesionalisme dapat membangkitkan 
kembali sesuatu yang sesungguhnya sudah dimiliki oleh guru, 
seperti kemampuan mengenal dan menggunakan komputer. 
Namun kemungkinan karena masa yang tidak ada untuk be-
lajar, maka hal itu belum terealisasi. 

Peningkatan profesionalisme guru secara tidak formal 
dapat diketahui dengan meningkatnya kemampuan guru un-
tuk melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Namun 
secara formal dapat diketahui dari pangkat golongan guru. 
Banyak guru yang ternyata pangkat golongannya berhenti di 
pangkat golongan IV A, hal ini sebagian besar disebabkan oleh 
ketidakmampuan guru melaksanakan kewajiban penulisan 
karya ilmiah, yang antara lain adalah melakukan Kajian Tin-
dakan Kelas (PTK).  

Sesungguhnya telah melaksanakan kegiatan PTK terse-
but, namun karena kebiasaan menulis tidak dilakukan, maka 
apa yang sudah dikerjakan tidak menghasilkan suatu karya 
ilmiah. Bahkan di sebuah sekolah, kepala sekolah telah mem-
berikan dana untuk mereka yang melaksanakan PTK. 

Memperhatikan keadaan yang seperti itu, yang perlu dila-
kukan untuk peningkatan kemampuan para guru melaksana-
kan penulisan karya ilmiah adalah dengan cara membiasakan 
diri untuk menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa 
yang ditulis. 

C. Dimensi Status   

Guru sebagai pegawai pemerintah mengalami berbagai masa 
dalam pengabdiannya, semasa pemerintahan orde baru (1965-
1998), guru banyak dimanfaatkan oleh partai yang berkuasa untuk 
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mendukung dan melanggengkan otoritasnya, sehingga langkah 
dan gerak dari guru sangat terbatas.  

Semua pelaksanaan yang dikerjakan oleh guru harus sesuai 
dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dike-
luarkan oleh pemerintah pusat, bahkan pelaksanaan pembelajaran 
mulai dari penyusunan rancangan pembelajaran, pelaksanaan ke-
giatan belajar mengajar hingga penilaian harus menggunakan 
pedoman dari pemerintah pusat. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
guru hanyalah orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan 
pesan dari pemerintah dan tidak mempunyai otoritas untuk me-
laksanakan kewajibannya sesuai dengan inovasi dan kreativitas 
yang mungkin dimilikinya.  

Berlangsungnya era reformasi pada tahun 1998 dan diber-
lakukannya otonomi daerah, guru sebagai pegawai pemerintah 
tidak diperkenankan menjadi anggota partai. Jika guru berke-
inginan menjadi anggota partai, maka yang hendaknya dipilih 
adalah salah satu dari dua hal tersebut, yaitu sebagai guru atau 
menjadi anggota partai, jika menjadi anggota partai, maka status 
sebagai pegawai pemerintah hendaknya ditinggalkan dengan 
mengambil cuti atau berhenti dari menjadi pegawai pemerintah. 
Melalui cara demikian maka peran guru sebagai pegawai peme-
rintah yang mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan 
bangsa menjadi sesuatu yang diutamakan. 

Guru juga memiliki status sebagai pemimpin masyarakat, 
mereka seringkali menjadi contoh kepada masyarakat sehingga 
ada perkataan bahwa guru adalah orang yang seharusnya digugu 
dan ditiru, artinya orang yang diikuti dan dipercayai ucapannya 
serta dicontoh perilakunya, dan juga ada pepatah yang sudah 
umum diketahui masyarakat Indonesia yaitu guru kencing berdiri, 
peserta didik kencing berlari artinya bahwa apa yang dilakukan oleh 
guru akan dicontoh oleh masyarakat. 

Namun dalam perkembangannya, status guru banyak meng-
alami pergeseran, hal ini disebabkan adanya perubahan dan per-
kembangan model hubungan masyarakat, bahwa hubungan antara 
masyarakat yang sebelumnya didasarkan adanya kebersamaan 
dan kekeluargaan berubah menjadi hubungan yang didasarkan 
adanya kepentingan, dalam arti keuntungan apa yang diperoleh 
pada saat berhubungan dengan yang lain dan juga apa keru-
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giannya. Jika memungkinkan diperoleh banyak keuntungan maka 
hubungan itu dapat berlangsung dengan baik, namun jika yang 
terjadi adalah sebaliknya, maka hubungan itu menjadi bergeser 
bahkan mungkin tidak pernah terjadi kerja sama.  

Masyarakat memandang guru sebagai orang yang mempu-
nyai kewajiban untuk mengajar. Hubungan antara masyarakat dan 
guru juga bergeser, orang tua memberi upah kepada guru karena 
telah mengajar anaknya, dan upah yang diterima guru pada saat 
ini tidak dapat memenuhi keperluan hidup untuk diri dan 
keluarganya. Sehingga profesi guru merupakan profesi pilihan 
terakhir dari berbagai profesi yang mungkin masih dapat dida-
patkan. Hal ini berakibat kepada status guru yang dikatakan 
sebagai profesi pilihan terakhir jika profesi yang lain tidak 
diperoleh. 

Berlangsungnya program sertifikasi untuk guru yang mem-
punyai dampak kepada kenaikan gaji, memberikan nuansa 
kecerahan profesi guru, terlihat dengan adanya gejala mening-
katnya jumlah almuni SMA yang mengambil program calon guru 
yaitu program Sarjana perguruan yang ditempuh selama lebih 
kurang empat tahun.  

Uraian berikut memberikan hasil kajian mengenai pelaksa-
naan kebijakan pemberdayaan guru pada dimensi status dengan 
pemantauan yang terdiri dari enam aspek seperti yang berikut. 

1. Aspek Efektivitas 

Status yang dimiliki seseorang mempunyai dampak terha-
dap kedudukannya dalam hubunganya dengan kehidupan ma-
syarakat, baik dalam kelompok profesinya maupun dalam 
kehidupan masyarakat lingkungannya. Berkait dengan status 
guru dalam hubunganya dengan masyarakat lingkungan, 
dapat dikatakan bahwa guru masih mempunyai status sosial 
yang tinggi di masyarakat. 

Sebagai seorang guru yang dikatakan sebagai orang yang 
diguru dan ditiru, dalam hubunganya dengan masyarakat ling-
kungan mempunyai kedudukan yang cukup baik. Hal ini 
dapat dilihat bahwa beberapa guru masih dipercaya untuk me-
wakili masyarakat sebagai Ketua Rukun Warga (RW), demi-
kian juga pada masa pemilihan umum untuk memilih anggota 
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat dan Daerah, mayoritas 
panitia pelaksana berasal dari guru, ini  merupakan salah satu 
bukti bahwa status guru di masyarakat sampai hari ini 
memperoleh kepercayaan. 

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa guru mempunyai 
status sosial yang tinggi di masyarakat, keadaan tersebut mem-
punyai dampak perasaan bangga menjadi seorang guru. 

Selain itu, sebagai seorang guru sampai saat ini masih 
merupakan suatu kebanggaan tersendiri, dan sebagian faktor 
keengganan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai seorang 
guru karena keadaan lingkungan tempat melaksanakan kewa-
jiban yang kondusif, adanya nilai-nilai kebersamaan yang 
selalu dilaksanakan sebagai seorang profesional yang senasib. 

Namun, sebagian dari guru merasa bahwa status yang 
dimilikinya sebagai guru hanya ada di lingkungan sekolah, 
sedangkan jika di masyarakat lingkungan status sebagai guru 
tidak mempunyai arti di hati masyarakat, dalam arti bahwa 
guru sebagai orang yang seharusnya diikuti segala yang dika-
takan dan dicontoh perilaku yang dilaksanakan tidak dapat 
terealisasi di masyarakat.  

 Hasil kajian menunjukkan bahwa status sebagai guru da-
pat dikatakan sudah mengalami perubahan, yang disebabkan 
adanya pergeseran model hubungan masyarakat. Sebagian 
masyarakat menganggap guru sebagai orang yang mempu-
nyai pekerjaan mendidik anak-anak di sekolah, sehingga tu-
gas orang tua kepada guru adalah memberikan uang sebagai 
hasil dari pekerjaannya.  

Berubahnya cara pandang masyarakat kepada guru juga 
disebabkan oleh guru itu sendiri, yang menganggap bahwa 
dirinya sebagai guru hanya ketika berada di sekolah namun 
pada saat di luar sekolah dia dapat melakukan sesuatu sesuai 
keinginannya. Namun demikian, status guru di sekolah dapat 
dikatakan masih menjadi orang yang diikuti sesuatu yang 
dikatakan dan akan dicontoh  perilaku yang dilaksanakan. 

2. Aspek Efisien 

 Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa status guru meng-
alami pergeseran, hal ini karena adanya perubahan pola hu-
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bungan yang terjadi di masyarakat. Sebelumnya guru meru-
pakan suatu profesi yang menjadi pilihan utama masyarakat 
karena mempunyai gaji yang dapat dikatakan cukup baik, ke-
adaan ini terjadi pada masa sebelum tahun 1980-an dan seka-
rang bergeser sebagai profesi yang menjadi pilihan terakhir jika 
profesi yang lain tidak dapat diraih.  
 Memperhatikan adanya pergeseran pandangan, maka ber-
bagai usaha dilakukan untuk meningkatkan status guru, salah 
satu usaha yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah 
agar profesi guru merupakan profesi pilihan utama untuk para 
alumni SMA dalam melanjutkan studi dengan menaikkan gaji 
guru. Peningkatan gaji guru tidak dilakukan secara otomatis 
sesuai dengan pangkat golongan yang dimilikinya.  

Namun dengan cara menggunakan ukuran sejauhmana 
profesionalisme guru dapat terealisasi yang didasarkan kepada 
aktivitas yang dilakukanya dalam bidang akademik, seperti 
penulisan karya ilmiah, keaktifannya dalam kegiatan ilmiah 
seperti seminar, workshop, keaktifan dalam kegiatan di masya-
rakat, seperti keterlibatannya dalam manajemen organisasi 
masyarakat.  

Serangkaian aktivitas tersebut merupakan persyaratan gu-
ru yang harus dipenuhi agar lulus dalam program sertifikasi 
dan untuk mereka yang lulus sertifikasi, berhak memperoleh 
tambahan gaji sebesar satu kali gaji.  

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa program sertifikasi 
sangat diharapkan, karena dengan lulus program tersebut 
akan diperoleh tambahan gaji sebesar satu kali gaji.  

3. Aspek Kecukupan 

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dipengaruhi 
oleh beberapa faktor dan salah satu faktor adalah peran guru. 
Namun di beberapa sekolah peran tersebut masih belum opti-
mum dilaksanakan, karena guru dalam melaksanakan kewaji-
ban mengajar dari waktu ke waktu hanya memindahkan ilmu, 
tidak memindahkan nilai. Cara mengajar yang dilakukan juga 
tetap dari waktu ke waktu yang berarti tidak ada kemajuan. 

Sedangkan jika dilihat di beberapa sekolah input dari pe-
serta didik dapat dikatakan mempunyai kemampuan yang ren-
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dah, keadaan ini mempunyai dampak kepada motivasi guru 
dalam mengajar juga rendah. Sehingga peningkatan kualitas 
pendidikan agak perlahan. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa keadaan guru di seko-
lah tersebut sesungguhnya memprihatinkan, sehingga perlu 
ada suatu cara untuk meningkatkan kemampuannya dan per-
nyataan tersebut memberikan petunjuk untuk mengetahui le-
bih jauh.  

Adanya data mengenai keadaan guru di sekolah dan  di-
dapati bahwa keadaan guru sepertinya kurang mempunyai 
motivasi untuk meningkatkan kualitas prestasi peserta didik. 
Hal ini disebabkan oleh keadaan input peserta didik yang 
mempunyai kualitas rendah, sehingga untuk meningkatkan 
kualitas prestasi peserta didik mengalami kesukaran. Dampak-
nya adalah, guru hanya melaksanakan kewajiban menyampai-
kan ilmu pengetahuan dan mengawal bagaimana peserta didik 
dapat hadir di sekolah adalah sesuatu prestasi yang baik.  

Keadaan tersebut bukan berarti guru enggan untuk me-
ningkatkan prestasi peserta didik, namun disebabkan oleh 
keadaan peserta didik yang mayoritas mempunyai kemam-
puan rendah dan agak sukar untuk ditingkatkan prestasinya. 
Selain itu dukungan dari orang tua yang rendah, hal ini di-
sebabkan oleh keadaan ekonomi orang tua yang sangat rendah.  
Sebagian besar dari orang tua adalah pekerja harian, sebagai 
tukang batu, buruh harian, sehingga dapat dikatakan bahwa 
keadaan ekonomi orang tua adalah ekonomi lemah, hal ini 
mempunyai dampak kepada rendahnya perhatian kepada 
anak-anak untuk sekolah, mereka beranggapan bahwa jika 
anak-anaknya pergi ke sekolah itu sudah dianggap baik dan 
belum memikirkan bagaimana prestasi anaknya menjadi lebih 
baik.  

Kehidupan seseorang dalam memenuhi keperluannya 
adalah dengan mengutamakan keperluan utama yaitu sandang, 
papan dan pangan artinya bahwa dalam menjalani suatu kehi-
dupan maka unsur utama yang perlu dipenuhi adalah masalah 
pakaian, rumah dan makanan. Jika tiga hal tersebut sudah 
terpenuhi maka mereka akan berusaha untuk memenuhi ke-
perluan yang sifatnya keperluan sekunder.  
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Memperhatikan keadaan ekonomi orang tua dari peserta 
didik, dapat dikatakan bahwa masalah pendidikan bukan me-
rupakan unsur utama. Sesuatu yang wajar jika usaha untuk 
meningkatkan kemampuan peserta didik agak memperoleh 
permasalahan yang disebabkan oleh keadaan ekonomi orang 
tua yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan 
sarana untuk belajar.  

Selain dari keadaan ekonomi orang tua yang rendah, sa-
rana dari sekolah juga tidak mencukupi, seperti buku pelajaran 
yang terbatas, sedangkan orang tua tidak mempunyai kemam-
puan membelikan buku kepada anaknya. Hal ini juga menjadi 
faktor bahwa guru dalam melaksanakan kewajiban terbatas 
kepada mengajar, usaha untuk meningkatkan kualitas prestasi 
peserta didik mempunyai banyak permasalahan.  

4. Aspek Rata-rata 

Setiap guru memperoleh peluang meningkatkan status-
nya, seperti progam sertifikasi guru, namun sebagian guru ma-
las memenuhi persyaratan sertifikasi. Keadaan ini disebabkan 
mereka kurang mempunyai motivasi untuk meningkatkan kua-
litasnya, namun sebagian besar dari guru mempunyai sema-
ngat untuk lulus dalam sertifikasi, yang tercermin dengan se-
mangatnya untuk mengikuti kegiatan workshop dan yang sema-
camnya.  

Meskipun demikian sebagian dari guru tidak sadar bahwa 
sesungguhnya ia adalah seorang guru yang mempunyai kewa-
jiban melaksanakan pembelajaran di sekolah. 

Demikian juga sebagian dari guru yang disebabkan gaji 
sebagai guru lebih kecil jika dibandingkan dengan aktivitas 
yang bersangkutan diluar sebagai guru, sehingga tugas sebagai 
guru seringkali dikalahkan dengan aktivitas di luar sebagai 
guru.  

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari 
guru sadar dengan statusnya yang mempunyai tugas memberi-
kan pelajaran kepada peserta didik agar mereka mempunyai 
prestasi yang baik. Sebagian dari mereka kurang sadar terha-
dap statusnya sebagai guru, hal ini disebabkan gaji sebagai gu-
ru adalah lebih kecil dibandingkan dengan gaji selain guru, 
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contohnya sebagai anggota musik, sekali memperoleh job pen-
dapatan yang dapat diterima separuh dari gaji guru selama 
sebulan. 

5. Aspek Responsivitas 

Status sebagai guru dapat menjadikan perekat diantara 
mereka, baik pada tingkat lokal, daerah maupun nasional. Pada 
tingkat lokal mereka mempunyai rasa kebersamaan sekelom-
pok guru mata pelajaran, dan secara nasional melalui Persa-
tuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sehingga dapat dikata-
kan bahwa status sebagai guru menjadikan mereka mempu-
nyai kebersamaan dalam membela dan memperjuangkan na-
sib, dan juga ada Lembaga Swadaya Masyarakat seperti 
FOKUS yang sering memberikan advokasi kepada guru yang 
mempunyai permasalahan dengan instansi terkait.  

Komite Sekolah adalah partner dari sekolah untuk me-
laksanakan program-program yang telah dirancang bersama 
untuk peningkatan kualitas sekolah, inilah peran yang hendak-
nya dilakukan oleh Komite Sekolah sebagai wakil dari orang 
tua dan masyarakat terlibat meningkatkan kualitas sekolah. 

Perasaan senasib yang dimiliki oleh guru, yang sama-
sama mempunyai tugas dan kewajiban untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan anak bangsa dapat menjadikan eratnya 
hubungan di antara mereka. 

Senasib dan seperjuangan sebagai seorang guru menja-
dikan mereka mempunyai perasaan yang sama, jika ada teman 
guru yang mempunyai permasalahan, teman yang lain ber-
usaha membantu menyelesaikannya dan usaha untuk mem-
pererat hubungan antara guru selalu dilakukan dengan silatu-
rahim antara guru dan bahkan juga melibatkan keluarganya.  

Hasil kajian menunjukkan bahwa disebabkan tempat 
untuk silaturahim antara guru dan keluarganya tidak me-
mungkinkan dilaksanakan di rumah para guru, karena seba-
gian besar rumah guru tidak memungkinkan untuk dapat  me-
nampung sejumlah guru dan keluarganya hingga mencapai 
160 orang, dengan tidak mengurangi nilai-nilai silaturahim dan 
tetap dapat dilaksanakan kegiatan tersebut, maka penyele-
saiannya adalah dilakukan di sekolah.  



Kebijakan Pemberdayaan Guru | 91  
 

6. Aspek Kesesuaian 

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai jika kua-
litas sekolah meningkat dan kualitas sekolah dapat meningkat 
jika usaha meningkatkan prestasi peserta didik dapat dicapai, 
sehingga dapat dikatakan bahwa guru memainkan peran me-
ningkatkan prestasi peserta didik. Keadaan sekarang dengan 
adanya program sertifikasi, status guru menjadi meningkat, 
karena jika diperhatikan dari gaji akan mengalami kenaikan 
dan hal ini dapat diperoleh guru jika memenuhi beberapa sya-
rat lulus sertifikasi.  

Jadi dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya status 
guru mempunyai dampak untuk meningkatkan kualitas se-
kolah sehingga kualitas pendidikan juga meningkat. 

Perubahan yang terjadi pada diri seseorang bergantung 
kepada keinginan dirinya untuk berubah, demikian juga se-
orang guru jika mempunyai niat untuk meningkatkan kemam-
puan, maka sarana untuk melakukan hal itu sudah tersedia. 
Namun jika niat dan keinginan memang tidak ada, maka 
peningkatan kemampuan hanyalah sebuah harapan dan tidak 
pernah terealisasi. 

D. Dimensi  Kepercayaan Diri   

Seseorang dalam melaksanakan kewajibannya kadangkala 
mempunyai perasaan tidak percaya diri, hal ini dapat disebabkan 
oleh keadaan dirinya, seperti seseorang merasa dirinya kurang 
mampu melaksanakan pekerjaannya, dapat juga disebabkan dari 
status mengenai dirinya, demikian juga karena lingkungannya, 
baik lingkungan berkait dengan pekerjaan maupun lingkungan 
masyarakat tempat mereka bertempat tinggal.  

Kepercayaan diri seorang guru dalam melaksanakan kewa-
jiban untuk menyampaikan ilmu di depan peserta didik dan inter-
aksi dengan lingkungan masyarakat dapat disebabkan oleh bebe-
rapa faktor.  Pertama, kemampuan yang dimiliki oleh guru, hal ini 
berarti sejauhmana profesionalisme yang dimiliki oleh guru, apa-
kah profesionalisme yang dimiliki sudah memenuhi syarat mini-
mum yang harus dimiliki oleh guru, sejauhmana usaha yang 
dilakukan untuk meningkatkan profesionalismenya.   
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Kedua mengenai perilaku yang dilaksanakan oleh guru, da-
patkah segala sesuatu yang dilaksanakan guru dicontoh oleh pe-
serta didik maupun masyarakat lingkungan, demikian juga apa-
kah perkataan yang diucapkan dapat dipercaya, baik oleh peserta 
didik maupun masyarakat lingkungan. Jika segala yang dikatakan 
dan dilaksanakan guru dapat dipercaya dan dicontoh oleh peserta 
didik maupun oleh masyarakat lingkungan, maka kepercayaan diri 
sebagai seorang guru menjadi lebih meningkat. 

Ketiga, kepercayaan diri seorang guru dapat dilihat dari sta-
tus sebagai seorang guru. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa 
status sebagai seorang guru mengalami pasang surut, hal ini dise-
babkan adanya pergeseran nilai hubungan antara manusia, yang 
sebelumnya hubungan antara manusia didasarkan oleh adanya 
kebersamaan. Perubahan yang terjadi memberikan dampak bahwa 
hubungan antara manusia mengalami pergeseran dengan menda-
sarkan diri kepada kepentingan, dengan pertimbangan sejauh 
mana keuntungan yang diperoleh dan juga kerugian yang akan 
dideritanya. 

Memperhatikan uraian tersebut, untuk melihat sejauhmana  
kepercayaan diri sebagai seorang guru dengan memperhatikan 
enam aspek pemantauan yaitu aspek efektivitas, efisisien, kecuku-
pan, rata-rata, responsivitas dan kesesuaian, berikut uraia masing-
masing aspek. 

1. Aspek Efektivitas 

Hasil kajian menunjukkan bahwa, ditinjau dari aspek 
efektivitas, guru dalam melaksanakan kewajibannya merasa 
yakin dengan dirinya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 
antara lain adanya sikap dari lingkungan tempat kerja yang 
mengakui keberadaannya sebagai orang yang sangat diperlu-
kan untuk membantu menghantarkan peserta didik mening-
katkan kemampuan. Selain itu, disebabkan adanya panggilan 
jiwa yang datang setelah melihat begitu banyaknya peserta 
didik yang memerlukan bantuan dirinya untuk memperbaiki 
diri dari kebodohan.  

Sebagian guru kadangkala merasa kurang yakin dengan 
dirinya, hal ini disebabkan oleh statusnya yang berpendapatan 
rendah, jika dibandingkan dengan pekerja profesional yang 
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lain, seperti dokter, akuntan. Namun dengan adanya program 
sertifikasi yang mempunyai dampak peningkatan gaji untuk 
mereka yang sudah lulus program tersebut, maka kepercayaan  
diri menjadi semakin meningkat.  

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa faktor yang 
dapat mempengaruhi kepercayaan diri guru antara lain adalah 
gaji dan profesionalisme, adanya peningkatan kesejahteraan 
yang diatur melalui pelaksanaan program sertifikasi, menjadi-
kan kepercayaan diri seorang guru semakin meningkat. Demi-
kian juga dengan adanya peningkatan profesionalisme baik 
secara formal dengan pemberian kesempatan untuk melanjut-
kan studi ke tingkat yang lebih tinggi, maupun melalui 
kegiatan workshop, yang keduanya memperoleh sarana dari 
sekolah. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa kepercayaan diri se-
orang guru ditinjau dari aspek efektivitas, guru merasa yakin 
dengan dirinya yang disebabkan adanya penggilan jiwa dalam 
melaksanakan tugas. Namun kepercayaan diri sebagai guru 
kadangkala juga mengalami penurunan yang disebabkan 
mengenai gaji dan kemampuan dirinya. Adanya program ser-
tifikasi sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan gaji 
dan memotivasi guru meningkatkan kemampuannya, keper-
cayaan  diri seorang guru menjadi semakin meningkat. 

2. Aspek Efisien 

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa kepercayaan diri 
sebagai seorang guru disebabkan oleh faktor gaji dan profe-
sionalismenya, untuk itu usaha yang hendaknya dilakukan 
adalah meningkatkan gaji guru dan peningkatan profesio-
nalisme. Usaha peningkatan gaji guru, ada dua hal yang dapat 
dilakukan, yaitu sekolah memberikan tambahan pendapatan 
yang berupa honorarium perjalanan, tambahan jam mengajar 
dan kehadiran. Metode lain adalah melalui program sertifikasi, 
yaitu program yang dilaksanakan secara nasional untuk guru 
dan dosen sebagai amanat dari undang-undang tentang guru 
dan dosen. Untuk mereka yang lulus program tersebut akan 
memperoleh tambahan pendapatan berupa satu kali gaji.  
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Program ini merupakan program yang sangat diharapkan 
oleh guru, karena dengan lulus program setifikasi, guru akan 
memperoleh gaji sebesar satu kali gaji. 

Sedangkan berkait dengan profesionalisme, langkah yang 
dilakukan sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru 
seperti diuraikan sebelum ini adalah dengan meningkatkan 
tingkat pendidikan guru untuk yang belum memenuhi syarat, 
yaitu mereka yang belum mengikuti program Sarjana, maka 
sekolah memberikan sarana untuk mengikuti program ter-
sebut. Selain itu, dilaksanakan program peningkatan profe-
sionalisme secara tidak formal melalui kegiatan MGMP, 
MGMPS, dan workshop. Sekolah juga memberikan sarana 
dengan adanya interaksi aktif antara guru di sekolah. 

Hasil kajian diperoleh informasi bahwa berbagai usaha te-
lah dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri guru, 
yaitu melalui kenaikan gaji dan juga motivasi untuk mening-
katkan kemampuannya, baik secara formal maupun tidak 
formal.   

3. Aspek Kecukupan 

 Seseorang yang merasa yakin dengan dirinya, maka dalam 
melaksanakan kewajiban akan mempunyai motivasi yang ting-
gi untuk meningkatkan prestasinya. Demikian juga seorang gu-
ru dengan kepercayaan diri yang tinggi akan mempunyai se-
mangat dan motivasi untuk meningkatkan kemampuannya, 
prestasinya menjadi semakin baik dan hasil yang diperoleh 
dengan sendirinya juga semakin baik.   

Terlihat bahwa dengan kepercayaan dirinya, seorang guru 
mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk mening-
katkan kemampuanya dan sebagai seorang guru tugas utama-
nya adalah membawa peserta didik untuk meningkatkan pres-
tasinya. 

Meskipun seorang guru yakin dengan keberadaan diri-
nya, namun dalam implementasinya belum semua guru dapat 
meningkatkan motivasi untuk melaksanakan tugas pembela-
jaran di sekolah.  

Keadaan guru yang demikian menunjukkan bahwa, guru 
belum dapat memberikan dampak kepada dirinya agar memi-
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liki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan pe-
serta didik melalui pembelajaran yang dapat menghantarkan 
peserta didik mencapai prestasi cemerlang. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa kepercayaan diri se-
orang guru dapat meningkatkan motivasinya untuk mening-
katkan kemampuan dirinya, namun sebagian dari sekolah 
mempunyai permasalahan mengenai motivasi meningkatkan 
kemampuannya yang disebabkan oleh keadaan sekolah itu 
sendiri. 

4. Aspek Rata-rata 

Setiap guru mempunyai hak dan peluang yang sama 
untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, seperti melaksana-
kan Kajian Tindakan Kelas (PTK). Sesungguhnya para guru 
telah melaksanakan kegiatan PTK, yaitu semasa mereka mene-
mui permasalahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 
di kelas dan berusaha mencari penyelesaian dari permasalahan 
tersebut. Namun kebiasaan menuliskan hasil kajian yang telah 
dilakukan merupakan kelemahan yang dihadapi oleh sebagian 
besar guru.  

Sesungguhnya semua guru sudah melaksanakan kajian 
mengenai tindakan kelas, karena pada saat guru melaksanakan 
tugas pembelajaran, minimum pernah menemui peserta didik 
yang bermasalah didalam belajar, dan guru tentunya berusaha 
mengetahui penyebab dari permasalahan peserta didik dida-
lam belajar dan berusaha untuk mencari penyelesaian dari per-
masalahan tersebut. Usaha yang dilakukan guru untuk menge-
tahui penyebab permasalahan kesukaran belajar dari peserta 
didik dan usaha mencari penyelesaiannya merupakan rangkai-
an kegiatan kajian. Namun untuk menuliskan apa yang sudah 
dilakukan merupakan suatu kesukaran tersendiri untuk guru.     

Menuliskan kegiatan yang dilaksanakan dalam usahanya 
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang berben-
tuk laporan kajian, merupakan sebagian dari syarat lulus 
program sertifikasi, sehingga kegiatan menulis menjadi suatu 
keperluan untuk dipelajari dan dilaksanakan oleh guru. 
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Namun demikian ada sebagian guru yang enggan untuk 
belajar meningkatkan kemampuan dirinya, padahal sarana su-
dah disediakan sekolah.  

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keengganan guru 
untuk meningkatkan kemampuannya disebabkan semangat 
belajar yang kurang, dan hal ini salah satunya disebabkan oleh 
faktor lingkungan. Berkenaan dengan itu perlu didorong agar 
mempunyai motivasi untuk selalu belajar, dan belum semua 
guru mempunyai motivasi untuk meningkatkan kemampuan 
dirinya, padahal langkah ini merupakan salah satu usaha 
untuk meningkatkan kepercayaan diri seorang guru. 

5. Aspek Responsivitas 

Peningkatan kemampuan guru dengan saling bertukar 
informasi permasalahan pembelajaran. Hal ini dapat menjadi-
kan nilai kebersamaan diantara mereka menjadi lebih tinggi 
dan dapat meningkatkan kepercayaan dirinya sebagai seorang 
guru. 

Kepercayaan diri sebagai guru menjadikan pemahaman 
mereka bahwa guru mempunyai tugas dan tanggungjawab 
yang sama terhadap peserta didiknya, keadaan ini memberikan 
dampak kepada kebersamaan dalam meningkatkan kualitas 
sekolah. 

Perasaan yang sama sebagai seorang guru, seorang pro-
fesional yang mempunyai gaji rendah, membawa dampak ke-
pada nilai-nilai kebersamaan yang tinggi untuk melaksanakan 
kehidupan dan tugas, apalagi sekolah yang dapat dikatakan 
termasuk kategori rendah, nilai-nilai kebersamaan dan kepedu-
liannya semakin tinggi dibandingkan dengan sekolah yang ter-
masuk kategori pertama dan kategori kedua. 

6. Aspek Kesesuaian 

Hasil kajian diperoleh informasi bahwa guru memperoleh 
kepuasan dengan kegiatan membantu peserta didik mening-
katkan prestasinya, dan mereka merasa mempunyai motivasi 
dan semangat untuk maju dan berkembang dengan mengikuti 
berbagai kegiatan meningkatkan profesionalismenya, baik ke-
giatan yang berbentuk formal maupun kegiatan yang berben-
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tuk tidak formal. Namun dengan adanya berbagai peraturan 
yang kadangkala mengikat guru untuk berbuat kreatif, menja-
dikan guru merasa kurang yakin untuk melaksanakan suatu 
inovasi. Hal ini yang kadangkala membuat guru selalu berhati-
hati dan dapat menjadikan kepercayaan diri sebagai seorang 
guru berkurang. 

Hasil kajian memberikan arti bahwa meskipun otonomi 
sekolah sudah diberlakukan, namun peran guru kadangkala 
masih terhalang oleh peraturan yang dapat membatasi guru 
untuk melaksanakan kewajibannya, hal inilah yang dapat 
mengurangkan kepercayaan diri seorang guru. 

E. Dimensi Otonomi  

Tugas utama guru adalah, membuat perencanaan sebelum 
proses pembelajaran yang antara lain adalah program tahunan, 
program semester, dan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Pro-
gam tahunan berisi mengenai kandungan utama yang hendak 
diajarkan selama dua semester maupun satu tahun yang dileng-
kapi dengan banyaknya jam pelajaran.  

Kegiatan pembelajaran yang dirancang, cara penilaian, masa 
yang diperlukan serta sumber belajar yang digunakan. Sedangkan 
rancangan pelaksanaan pembelajaran merupakan uraian terperinci 
mengenai mata pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik 
setiap bagian mata pelajaran. 

Keseluruhan dari perencanaan tersebut pada masa otonomi 
daerah, disusun dan dirancang oleh guru mata pelajaran untuk se-
tiap sekolah. Hal ini memungkinkan sekolah yang satu dengan 
yang lain terdapat perbedaan mengenai pendekatan pembelajaran.  

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama diberi 
otoritas di suatu sekolah untuk merancang standard kompetensi, 
dan rancangan pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan 
keadaan masing-masing sekolah. Dalam bahasan ini otonomi yang 
diberikan kepada guru dikaji dari enam aspek pemantauan kebija-
kan seperti uraian berikut. 

1. Aspek Efektivitas 

Hasil dari pengembangan profesionalisme dan pemberian 
otoritas penuh kepada guru melaksanakan pembelajaran di ke-
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las adalah diperoleh kreativitas dan inovasi dalam melaksana-
kan pembelajaran sehingga usaha untuk meningkatkan kuali-
tas sekolah melalui peningkatan kualitas pembelajaran dapat 
tercapai.  

Inovasi dan kreativitas guru dalam melaksanakan pembe-
lajaran sangat didukung sekolah, bahkan sarana untuk pening-
katan kualitas pembelajaran diusahakan dan disediakan. 

Hasil kajian ini didapati bahwa usaha untuk meningkat-
kan kualitas pembelajaran, sekolah memberikan sarana untuk 
melaksanakannya, seperti LCD, Laptop, dan untuk mereka yang 
belum dapat menggunakannya, sekolah memberi kesempatan 
untuk belajar memanfaatkan sarana yang diperlukan.  

Namun, beberapa orang guru belum dapat melaksanakan 
kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan tugas pembelaja-
ran. Sebagian dari guru hanya melaksanakan kewajiban se-
bagai guru dengan datang ke sekolah dan mengajar sesuai 
dengan jam pelajaran yang menjadi kewajibannya, setelah itu 
mereka merasa tidak mempunyai kewajiban lain.  

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya 
otoritas yang diberikan kepada guru menyampaikan pelajaran 
di kelas sesuai dengan inovasi dan kreativitasnya, ternyata 
sebagian guru masih ada yang belum dapat melaksanakannya.  

2. Aspek Efisien 

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan profesiona-
lisme guru adalah memberikan tugas untuk mengikuti ke-
giatan workshop, sehingga akan diperoleh interaksi dengan 
guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Selain itu, 
guru-guru yang sudah melaksanakan kreativitas dan inovasi 
dapat memberikan contoh agar diikuti oleh mereka yang be-
lum melaksanakannya. 

Suatu perubahan yang dilakukan dalam kegiatan pembe-
lajaran belum tentu dapat diikuti oleh guru-guru yang lain. 
Namun usaha yang dilakukan secara berkelanjutan dan inter-
aksi yang terjadi antara guru memberikan kesadaran kepada 
mereka yang belum mengikuti adanya perubahan.   

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan profesiona-
lisme dilakukan juga secara formal. Sekolah telah membuat 



Kebijakan Pemberdayaan Guru | 99  
 

sebuah kebijakan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan 
mengembangkan profesionalisme guru, sekolah memberikan 
peluang kepada guru untuk menempuh program S-2.  

Sekolah yang mempunyai input peserta didik baru 
dengan prestasi rendah, mempunyai dampak kepada sekolah, 
bahwa usaha yang dilakukan sekolah adalah bagaimana pe-
serta didik dapat masuk sekolah.  

Keadaan tersebut menjadi perhatian dari pihak Komite 
Sekolah, karena jika tidak segera dilakukan perbaikan, usaha 
untuk meningkatkan kualitas sekolah hanyalah suatu harapan 
yang tidak pernah terealisasi. 

3. Aspek Kecukupan 

Pemberian otonomi dalam pembelajaran, dapat member-
kan peluang kepada guru berkreasi dan berinovasi dalam pem-
belajaran, hal ini mempunyai dampak kepada model pembe-
lajaran yang menyenangkan. Jika peserta didik dalam meng-
ikuti belajar dikelas merasa suka, dapat berakibat kepada 
meningkatnya motivasi peserta didik dalam belajar dan hal ini 
dapat berimplikasi kepada peningkatan kualitas sekolah.  

Kesungguhan dalam mengantarkan guru untuk mengenal 
teknologi informasi dilakukan oleh sekolah melalui interaksi 
yang berkelanjutan dan kadangkala diselingi dengan humor, 
mendapatkan guru untuk mempelajarinya. Sekolah mencoba 
mengusahakan pembelajaran menggunakan teknologi infor-
masi, dan sebagian guru yang sudah menggunakannya men-
coba mengajak guru-guru lain agar mau dan mampu melak-
sanakannya.  

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan LCD, 
Laptop sebagai sarana, dan pembelajaran menjadi lebih menye-
nangkan. Selain itu, jika hendak memperbarui pelajaran yang 
akan disampaikan cukup merubah beberapa bagian dan dise-
suaikan dengan perkembangan.  

4. Aspek Rata-rata 

Pihak sekolah sesungguhnya sudah mencoba meng-
usahakan dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk 
melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Na-
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mun sebagian dari guru belum dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran, cara mengajar masih tetap menggunakan cara 
lama.  

 
Selain dari mereka yang mendekati masa pensiun, faktor 

keengganan untuk melakukan kreativitas dan inovasi juga 
sebagai penyebab tidak ratanya otonomi yang diberikan kepa-
da guru dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. 

Hasil kajian menjelaskan bahwa segala usaha yang dilaku-
kan oleh sekolah agar guru mempunyai kreativitas dan inovasi 
dalam pembelajaran bukan merupakan satu-satunya cara, 
namun faktor kemauan dan motivasi dari guru juga berperan 
untuk meningkatkan kemampuan diri seorang guru. 

5. Aspek Responsivitas 

Pemberian otonomi kepada guru memberikan dampak 
bahwa antara guru saling mendiskusikan mata pelajarannya, 
keadaan ini dapat memberikan nilai kebersamaan, dengan cara 
saling bertukar informasi cara pembelajaran.  

Kesempunaan dalam tugas adalah suatu harapan dan ke-
inginan, namun sebagai manusia tidak terlepas dari melaku-
kan kesalahan. Kelemahan yang dimiliki oleh guru tidaklah 
menghalangi untuk selalu mempunyai komitmen untuk melak-
sanakan tugas dan saling membantu jika ada permasalahan 
yang kemungkinan terjadi.  

Dalam melaksanakan tugas, masing-masing mempunyai 
tanggungjawab, meskipun demikian, kepedulian untuk saling 
mengingatkan mengenai tugas dan tanggungjawab merupakan 
sesuatu yang biasa dilakukan. 

Kajian ini mendapati bahwa sebagai manusia kadangkala 
juga menemui kesalahan, sehingga kepedulian antara teman 
sejawat tetap menjadi sesuatu yang mereka laksanakan. 

6. Aspek Kesesuaian 

Pemberian otonomi kepada guru untuk mempermudah 
peserta didik mengerti dan memahami mata pelajaran, dapat 
menjadikan kualitas prestasi peserta didik menjadi meningkat. 
Hal ini menyebabkan kualitas sekolah meningkat dan dapat di-
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katakan bahwa dengan pemberian otonomi kepada guru untuk 
berkreasi dan berinovasi dalam kegiatan belajar mengajar sa-
ngat bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan. 

Kreativitas yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pem-
belajaran dengan memanfaatkan sarana yang ada di ling-
kungan sekolah merupakan suatu usaha yang baik untuk me-
laksanakan kegiatan belajar mengajar.  

Melalui pemberian otonomi kepada guru untuk melaku-
kan kreativitas dan inovasi, guru menjadi lebih bebas melaksa-
nakan pembelajaran dengan memanfaatkan sarana yang terse-
dia di lingkungan sekolah untuk proses  belajar mengajar.  

Ketika pelaksanaan pembelajaran, kadangkala terdapat 
peserta didik yang tidak berani menyampaikan pertanyaan 
secara langsung kepada guru, namun dengan cara tidak lang-
sung, peserta didik mempunyai kemauan dan kemampuan 
untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya, cara 
tersebut dapat dilakukan melalui email.  

Hasil kajian menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi 
dalam pembelajaran mempunyai dampak kepada penyelesaian 
permasalahan dalam pembelajaran dapat dilaksanakan, se-
hingga kualitas pembelajaran menjadi meningkat dan sebagai 
dampaknya kualitas prestasi peserta didik menjadi lebih baik. 

F. Dimensi Pengaruh  

Pendidikan yang berkualitas adalah tujuan yang hendak 
dicapai sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu 
dapat dicapai jika kualitas sekolah dapat terealisasi dan untuk 
merealisasikan sekolah yang berkualitas salah satu faktor penentu 
adalah peran dari guru. 

Guru yang berkualitas adalah mereka yang mengerti kondisi 
peserta didik dan dapat meningkatkan prestasinya dengan me-
ngenal keadaan peserta didik. Kemampuan yang perlu dimiliki 
guru untuk melaksanakan hal tersebut adalah kemampuan untuk 
mempengaruhi keadaan lingkungan sekolah kondusif untuk 
belajar.  

Sejauhmana peran guru untuk menjadikan lingkungan tem-
pat belajar kondusif untuk meningkatkan prestasi peserta didik, 
berikut diuraikan hasil kajian dimensi pengaruh guru dalam pem-
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berdayaan guru yang ditinjau dalam enam aspek pemantauan 
kebijakan seperti yang berikut. 

1. Aspek Efektivitas 

Keadaan lingkungan sekolah untuk belajar dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, antara lain adalah guru yang dapat 
merealisasikan keadaan lingkungan sekolah kondusif. Berda-
sarkan hasil kajian diperoleh keputusan bahwa guru selalu 
memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat me-
ningkatkan kualitas belajarnya dalam pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar. Demikian juga, mereka yang bertugas sebagai 
ketua kelas, mempunyai kesempatan dan peran yang tinggi 
untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. 

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa guru-guru selalu 
memberikan motivasi kepada peserta didik untuk rajin belajar 
sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas prestasi belajarnya 
yang juga mempunyai dampak kepada peningkatan kualitas 
sekolah. 
 Sekolah mempunyai nilai kebersamaan dan kepedulian 
yang tinggi, namun keaktifan guru dalam melaksanakan tugas 
pembelajaran masih rendah. 

Meskipun peran guru sudah mengalami pergeseran, yang 
semula sebagai tugas yang mulia untuk mencerdaskan anak-
anak bangsa, sebagian mempunyai pandangan bahwa tugas se-
bagai guru adalah suatu pekerjaan yang kewajibannya me-
nyampaikan ilmu kepada peserta didik,  tanpa memperhatikan 
apakah peserta didik dapat menerima ilmu tersebut maupun 
tidak bukan merupakan kewajiban guru.  

Hasil kajian memberikan penjelasan bahwa dalam pe-
laksanaan kebijakan pemberdayaan guru ditinjau dari dimensi 
pengaruh, sebagian guru dapat memberikan pengaruhnya 
untuk memberikan motivasi agar peserta didik rajin belajar, 
namun sebagian dari mereka belum dapat menggunakan 
pengaruhnya. 

2. Aspek Efisien 

Banyak cara yang dapat digunakan agar seseorang dapat 
memberikan perannya terlibat dalam suatu urusan, contohnya 
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dengan memberikan kesempatan kepada mereka terlibat dalam 
penyelesaian permasalahan, dengan meminta pendapatnya 
mengenai penyelesaian yang mungkin dapat dilakukan, adalah 
sebagian cara untuk melibatkan seseorang untuk mempunyai 
peran dalam sesuatu urusan.  

Demikian juga mengenai aktivitas guru, dengan memper-
hatikan guru terlibat dalam berbagai aktivitas dan diminta 
pendapatnya untuk mencari penyelesaian dari sesuatu perma-
salahan, maka mereka secara bersama-sama bergabung untuk 
memajukan sekolah. 

Usaha berikutnya, untuk memudahkan diskusi antara gu-
ru yang mempunyai tugas mengajar mata pelajaran yang sama, 
sekolah mempunyai kebijakan dengan cara meletakkan tempat 
duduk guru-guru di ruang guru secara berdampingan untuk 
guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Hal ini dapat 
memberikan kesempatan melaksanakan diskusi dan sharing 
terhadap berbagai hal mengenai pembelajaran, baik masalah 
cara mengajar, masalah peserta didik maupun masalah pe-
rencanaan program sekolah.  

Berbagai cara dilakukan agar guru dapat menggunakan 
pengaruhnya untuk memberikan motivasi kepada peserta di-
dik untuk rajin belajar, selalu bersama-sama memikirkan cara 
meningkatkan prestasi peserta didik, demikian juga interaksi 
yang berkelanjutan antara guru dengan mendiskusikan ber-
bagai soalan yang berkaitan dengan peningkatan prestasi pe-
serta didik. 

3. Aspek Kecukupan 

Keadaan sekolah yang baik untuk belajar dapat disebab-
kan oleh berbagai faktor, namun faktor utama adalah guru dan 
jika mereka mempunyai komitmen yang kuat untuk mema-
jukan sekolah serta mendukung kegiatan yang diselenggarakan 
sekolah, maka usaha untuk meningkatkan kualitas sekolah da-
pat terealisasi.  

Hasil kajian menunjukkan, bahwa berbagai usaha sudah 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah, namun peran 
guru dalam meningkatkan keadaan lingkungan sekolah agar 
kondusif untuk belajar masih kurang. 
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Hasil kajian memberikan keputusan bahwa usaha untuk 

melibatkan gutu menjadikan keadaan lingkungan kondusif 
untuk belajar mempunyai banyak halangan. Keengganan guru 
untuk menjadikan lingkungan belajar menjadi kondusif adalah 
sesuatu yang telah lama dilakukannya, sehingga me-merlukan 
waktu yang agak lama untuk merubah kebiasaan tersebut. 

4. Aspek Rata-rata 

Semua guru memperoleh peluang yang sama untuk me-
majukan dan meningkatkan kualitas sekolah. Meskipun demi-
kian dalam sesebuah organisasi tidak semua anggota mempu-
nyai kemauan dan kemampuan melaksanakannya. Jika ada 
anggota yang belum bersama-sama merealisasikan keadaan 
sekolah yang baik untuk belajar, maka secara perlahan mereka 
diajak berdiskusi dan bergabung untuk bersama-sama menca-
pai tujuan yang telah disepakati bersama.  

Berdasarkan kajian menunjukkan, bahwa semua guru se-
lalu berusaha untuk memajukan sekolah dengan melaksana-
kan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas prestasi 
peserta didik, namun sebagian dari mereka ada yang enggan 
untuk melaksanakannya. 

5. Aspek Responsivitas 

Melalui keikhlasan, dan menghormati sesama guru, dapat 
terealisasi kebersamaan, saling membantu satu sama lain dan 
secara bersama-sama mencapai tujuan yang telah dirancang, 
meskipun sebagian guru kurang termotivasi secara bersama-
sama merealisasikan keadaan sekolah sebagai lingkungan yang 
baik untuk belajar. Peran yang diberikan kepada guru dapat 
menumbuhkan nilai kebersamaan dan kepedulian. 

Berdasarkan pengamatan diperoleh informasi bahwa se-
kolah mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap teman-
teman guru dan juga nilai-nilai kebersamaan dapat terealisasi.  

6. Aspek Kesesuaian 

Memperhatikan peran guru yang secara bersama-sama 
berusaha mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama, 
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maka langkah tersebut dapat membantu sekolah untuk men-
jadi lebih baik.   

Namun demikian, sebagian guru mempunyai semangat 
dan motivasi yang tinggi untuk berperan dalam merealisasikan 
lingkungan yang baik untuk belajar, namun motivasi tersebut 
bersifat sementara dan hanya sifatnya sebentar yang kemudian 
motivasi tersebut menurun bahkan tidak ada sama sekali.  

 Hasil kajian menunjukkan bahwa interaksi yang berke-
lanjutan antara guru dalam melaksanakan tugas dan juga 
keaktifan  mengikuti suatu kegiatan workshop adalah suatu cara 
untuk meningkatkan motivasi guru dalam melaksanakan tugas. 
Karena motivasi seseorang kadangkala naik dan juga kadang-
kala turun, namun dengan saling mengingatkan pentingnya 
peningkatan kemampuan, maka hal itu dapat diperoleh 
penyelesaiannya. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 | Kebijakan Pemberdayaan Guru  
 

Bab 6 
Implikasi  

Pelaksanaan Kebijakan 
Pemberdayaan Guru 

 

Guru memperoleh otoritas untuk membuat perencanaan 
pembelajaran dan melaksanakannya dengan membuat 
inovasi sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas prestasi 
peserta didik yang akan memberikan dampak kepada 

meningkatnya kualitas sekolah. 
Akhsanul In’am 

Seperti yang diuraikan sebelum ini, otonomi daerah ialah 
kebebasan untuk mengelola dan memajukan daerah, berlandaskan 
undang-undang yang sesuai dengan situasi dan keadaan daerah 
serta menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Melalui oto-
nomi, bermakna sebuah daerah memiliki kebebasan, kemandirian 
untuk mengatur daerahnya. Ini menunjukkan terealisasinya pem-
berian peluang yang bertanggungjawab, namun bukan bermakna 
suatu kemerdekaan untuk daerah.  

Otoritas untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya 
sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah yang berada 
diatasnya  maupun pemerintah pusat, memberikan makna kepada 
kemandirian daerah dan hal ini merupakan salah satu bentuk dari 
pelaksanaan desentralisasi pemerintahan. 

Desentralisasi pemerintahan merupakan penyerahan otoritas 
oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur 
dan mengelola urusan pemerintahan. Selain itu juga penyerahan 
beberapa otoritas pemerintahan kepihak swasta dalam bentuk 
privatisasi, sehingga dikatakan bahwa desentralisasi ialah penye-
rahan otoritas beberapa urusan yang menjadi otoritas pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah otonomi untuk melaksanakan 
urusan-urusan tersebut. 
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Sedangkan desentralisasi pendidikan ialah penyerahan kekua-
saan dan otoritas kepada daerah untuk merancang, melaksanakan 
dan menilai bidang pendidikan yang sesuai dengan situasi dan 
keadaan daerah otonomi. Dalam pelaksanaanya, desentralisasi 
pendidikan berbeda dengan desentralisasi pemerintahan. Desen-
tralisasi bidang pemerintahan ialah pemberian kekuasaan dan 
otoritas sehingga melibatkan pemerintah daerah, sedangkan de-
sentralisasi pendidikan merupakan pemberian kekuasaan dan 
otoritas tidak hanya kepada pemerintah daerah, malah melibatkan 
pihak sekolah yaitu manajemen berbasis sekolah. 

Pemberian kekuasan dan otoritas kepada pihak sekolah dalam 
era desentralisasi pendidikan, menjadikan sekolah sebagai elemen 
penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sehubungan 
dengan hal ini, untuk meningkatkan kualitas sekolah adalah mela-
lui peningkatan kualitas guru. Usaha untuk meningkatkan kualitas 
guru meliputi peningkatan kemampuan, menghargai status, me-
nambahkan kesejahteraan dan pemberian otonomi dalam melak-
sanakan aktivitas belajar dan mengajar. Rangkaian aktivitas terse-
but dilakukan melalui program pelaksanaan kebijakan pember-
dayaan guru.  

A. Diskusi Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Bagian ini akan mendiskusikan tentang rangkaian institusi dan 
otoritas pelaksana kebijakan pemberdayaan guru. 

1 Diskusi Rangkaian Institusi dan Otoritas Pelaksana Kebija-
kan Pemberdayaan Guru 

Seperti yang diuraikan sebelum ini, terdapat lima pelak-
sana kebijakan pemberdayaan guru yang berlaku di Indonesia, 
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan 
Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan sekolah. 
Diskusi untuk setiap institusi adalah seperti yang berikut: 
a. Peran dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam masa reformasi pendidikan belum bersungguh-
sungguh dalam melaksanakan amanat Undang-undang No. 
20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan 
Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen. Hal ini ditunjukkan apabila tiada pengesahan pera-



108 | Kebijakan Pemberdayaan Guru  
 

turan daerah yang menjadi landasan undang-undang untuk 
Dinas Pendidikan Daerah dalam melaksanakan urusan 
pendidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, walau-
pun yang mempunyai kewajiban menyerahkan rancangan 
peraturan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tersebut ialah Dinas Pendidikan Daerah. Namun 
usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memba-has 
peraturan daerah tersebut diperoleh kurang bersungguh-
sungguh.  

b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru, peran dan 
fungsi Dinas Pendidikan Daerah secara umumnya telah 
terlaksana, yaitu sesuai dengan tugas utama dan fungsinya, 
namun landasan undang-undang yang digunakan untuk 
melaksanakan tugas tersebut belum mencerminkan berla-
kunya reformasi pendidikan yang berlangsung di Indone-
sia. Dengan demikian, pembangunan pendidikan sebagian 
besarnya berurusan dengan masalah pembangunan sarana 
dan belum membuat prioritas untuk meningkatkan pro-
fesionalisme guru.   

Semasa reformasi berlaku di Indonesia, masyarakat 
mempunyai peluang untuk memberikan pengawasan ter-
hadap segala aktivitas dari pemerintah, baik melalui 
lembaga wakil rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah maupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM/NGO). Masalah anggaran pendidikan yang masih 
relatif kecil menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum 
bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pendi-
dikan. Masyarakat selalu menyuarakan keinginannya baik 
melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun lemba-
ga swadaya masyarakat agar pemerintah daerah mening-
katkan anggaran pendidikan. Usaha yang dilakukan oleh 
masyarakat tersebut ternyata membuahkan hasil.  

c. Penglibatan masyarakat dalam urusan pendidikan disalur-
kan melalui badan mandiri yaitu Dewan Pendidikan dan 
Komite Sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran 
dan fungsi Dewan Pendidikan diperoleh belum mencapai 
tahap maksimum, karena Dewan Pendidikan hanya dapat 
menyampaikan usul dan saran kepada Dinas Pendidikan 
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Daerah dalam usaha untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan.  

d. Peran dan fungsi Komite Sekolah sebagai badan mandiri 
yang terdiri dari orang tua dan masyarakat yang peduli 
terhadap pendidikan, belum menunjukkan hasil yang mak-
simum. Sebagian besar peran dan fungsi yang dilakukan 
berkaitan dengan masalah keuangan, terutamanya pada 
masa penerimaan peserta didik baru. 

e. Sekolah mempunyai otoritas penuh untuk melakukan ma-
najemen masalah pendidikan. Sebagian besar dari ranca-
ngan tentang pembangunan yang dilakukan adalah ber-
kaitan dengan pembangunan sarana dan hanya sebagian 
kecil untuk pemberdayaan guru.    

2 Diskusi Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Sebagaimana yang diuraikan dalam kaedah kajian, bahwa 
analisis yang digunakan dalam kajian ini ialah analisis eva-
luasi proses retrospektif, yaitu pemantauan pelaksanaan kebija-
kan pemberdayaan guru untuk memberikan gambaran retro-
spektif tentang aktivitas program yang sedang berlangsung dan 
yang berkaitan dengan masalah-masalah dan halangan yang 
dihadapi.  

Aspek rata-rata yang bermakna manfaat didistribusikan 
kepada semua kelompok yang berbeda, aspek responsivitas 
yang bermaksud manfaat dari kebijakan memberikan nilai 
kelompok dan dapat memuaskan mereka dan yang terakhir 
ialah aspek kesesuaian, yaitu hasil yang diperoleh bermanfaat 
untuk peningkatan kualitas pendidikan. 

Berdasarkan enam aspek tersebut, diskusi tentang pelak-
sanaan kebijakan pemberdayaan guru adalah seperti yang 
berikut: 

a. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan gu-
ru bermaksud hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan 
kebijakan pemberdayaan guru yang terdiri dari enam 
dimensi dapat berhasil. Uraian yang berikut mendiskusi-
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kan tentang enam dimensi pemberdayaan guru ditinjau 
dari aspek efektivitas.  

Dimensi pertama dari pemberdayaan guru ialah 
penglibatan guru dalam membuat keputusan. Hasil kajian 
menunjukkan bahwa penglibatan guru dalam membuat 
keputusan memberikan rasa puas untuk guru dalam 
melaksanakan tugas mendidik dan mengajar di sekolah. 
Seorang guru yang merasa puas dalam melaksanakan 
tugas belajar dan mengajar mempunyai dampak kepada 
kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Keadaan ini 
memberikan dampak kepada keadaan lingkungan sekolah 
agar menjadi lebih baik untuk belajar, sehingga guru 
merasa terlibat dalam usaha meningkatkan kualitas seko-
lah.  

Sementara dimensi peningkatan profesionalisme pula 
dapat memberikan manfaat kepada guru dalam melak-
sanakan tugas belajar dan mengajar.  Namun secara umum 
bahwa peningkatan profesionalisme terbatas kepada for-
malitas saja, yaitu berkaitan dengan sertifikat yang diper-
oleh setelah guru mengikuti pelaksanaan pelatihan. Serti-
fikat yang diperoleh dari mengikuti pelatihan dapat digu-
nakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan akademik dan 
merupakan bagian dari syarat untuk kenaikan pangkat 
golongan dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat 
program sertifikasi guru.   

Mengenai status guru, masyarakat masih memandang 
bahwa guru mempunyai status sosial yang baik dan dapat 
berperan dalam aktivitas masyarakat, namun masyarakat 
juga beranggapan bahwa guru merupakan pekerjaan yang 
mempunyai gaji kecil. Kenyataan ini dikuatkan berdasar-
kan hasil kajian, bahwa tentang gaji, belum memberikan 
rasa puas untuk guru-guru dalam melaksanakan tugas, 
meskipun pihak sekolah telah memberikan tambahan gaji, 
namun jumlahnya tidak signifikans. Sebagian dari faktor 
yang menjadi penyebab, ialah sekolah masih mempunyai 
prioritas pembangunan dewan, sarana, ruang kelas, dan 
peningkatan gaji guru belum menjadi program prioritas. 
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Sementara dimensi kepercayaan diri sebagai seorang 
guru pula, semua guru merasa yakin akan kehadirannya, 
sehingga pelaksanaan kewajiban sebagai guru dapat dilak-
sanakan seperti mana sepatutnya. Namun, terdapat seba-
gian guru yang merasa kurang yakin akan dirinya sehing-
ga pelaksanaan tugas sebagai guru kadang-kadang diabai-
kan karena lebih mengutamakan pekerjaan selain guru. 
Hal ini disebabkan sebagian dari guru di beberapa sekolah, 
mempunyai aktivitas di luar tugasnya sebagai guru. Mere-
ka melakukan kerja selain guru dengan tujuan untuk mem-
peroleh tambahan gaji, karena gaji sebagai guru tidak 
mencukupi untuk keperluan hidupnya.  

Sedangkan berkait dengan otoritas melaksanakan 
kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan kegiatan 
belajar dan mengajar, memberikan semangat dan motivasi 
kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan 
memanfaatkan sarana yang terdapat di sekolah untuk 
membantu peserta didik memahami pelajaran. Meskipun 
demikian, terdapat sebagian guru yang melaksanakan ke-
giatan belajar mengajar dengan menggunakan cara yang 
lama, tidak ada kreativitas maupun inovasi dalam pembe-
lajaran, terutama mereka yang mendekati masa pensiun.  

Dimensi terakhir ialah pengaruh guru dalam mewu-
judkan keadaan lingkungan sekolah yang kondusif untuk 
belajar. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian kecil 
dari guru belum dapat melaksanakan pengaruhnya untuk 
merealisasikan lingkungan sekolah yang kondusif untuk 
belajar. 

Uraian tersebut dapat diringkaskan bahwa pelaksana-
an kebijakan pemberdayaan guru ditinjau dari aspek efek-
tivitas dapat memberikan manfaat, kepuasan, mening-
katkan profesionalismenya, sehingga tujuan untuk me-
ningkatkan kualitas guru agar menghasilkan peserta didik 
yang mempunyai kualitas dapat dicapai, walaupun tidak 
maksimum. Hal ini disebabkan keterlibatan guru dalam 
meningkatkan kualitas sekolah belum mencapai tahap 
maksimum. Rancangan program yang disusun oleh seko-
lah belum dapat memberikan prioritas untuk peningkatan 
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profesionalisme guru, baik yang berkaitan dengan kesejah-
teraan maupun peningkatan kemampuan guru, meski 
sesungguhnya hal ini sangat berkaitan dengan pening-
katan kualitas pendidikan secara umum.  

b. Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Efisien dalam bagian ini bermakna cara yang dilaku-
kan dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan guru. 
Hasil kajian menjelaskan bahwa penglibatan guru dalam 
membuat keputusan terbagi kepada dua model, yaitu 
dengan menggunakan sistem perwakilan guru mata pela-
jaran dan menggunakan kelompok perancang penyusunan 
program yang melibatkan berbagai guru mata pelajaran. 
Namun dalam kenyataannya, penglibatan guru dalam 
membuat keputusan masih mempunyai tingkat formalitas. 
Hal ini sebagai cara untuk memberikan kepuasan kerja 
untuk guru dan belum menyentuh substansi permasa-
lahan.   

Pembahasan dimensi peningkatan profesionalisme, 
secara umum adalah usaha yang dilakukan adalah melalui 
kegiatan MGMP, MGMPS dan pelatihan. Kegiatan MGMP 
dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan, namun tidak 
dilaksanakan secara rutin disebabkan pelaksanaannya 
tiada inovasi. Kegiatan MGMPS ini dapat dilaksanakan di 
beberapa sekolah dan terbatas pada beberapa mata pelaja-
ran saja. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
peningkatan profesionalisme dapat terlaksana, namun be-
lum menuju kepada substansi peningkatan profesiona-
lisme, yang mempunyai dampak kepada kegiatan belajar 
dan mengajar  agar menjadi lebih berkualitas. 

Sedangkan usaha yang dilakukan untuk meningkat-
kan status guru dapat dilaksanakan dengan peningkatan 
gaji. Dalam proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan 
guru, usaha peningkatan gaji guru dilaksanakan melalui 
program sertifikasi. Dari kajian diperoleh informasi bahwa 
guru-guru yang mengikuti program sertifikasi ialah mere-
ka yang mempunyai kelayakan. Semuanya memenuhi sya-
rat dan telah dinyatakan lulus sertifikasi. Usaha yang dila-
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kukan untuk meningkatkan kepercayaan diri sebagai guru 
dilaksanakan dengan memberikan motivasi untuk melaku-
kan kajian, peningkatan profesionalisme dan juga pemberi-
an tambahan gaji dari sekolah. Selain itu, adanya kepedu-
lian terhadap sesama teman dan nilai kebersamaan dapat 
meningkatkan kepercayaan diri sebagai guru. 

Dimensi terakhir ialah pengaruh guru dapat mewu-
judkan keadaan lingkungan sekolah agar menjadi lebih 
baik untuk belajar. Usaha merealisasikan dimensi ini, dila-
kukan dengan memberikan tugas kepada guru-guru su-
paya mengikuti pelatihan. Implikasinya, diperoleh inter-
aksi antara guru-guru dengan mata pelajaran yang sama 
untuk saling bertukar pikiran dalam merealisasikan ke-
adaan lingkungan sekolah yang kondusif untuk belajar. 
Selain itu, mereka yang sudah melaksanakan kreativitas 
dan inovasi dalam pembelajaran dapat memberikan con-
toh yang dapat diikuti untuk mereka yang belum melaksa-
nakannya. Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan, 
guru akan berpeluang merealisasikan keadaan lingkungan 
sekolah menjadi lebih baik untuk belajar, terutama ke-
adaan pembelajaran di ruang belajar. 

Berdasarkan kajian ini dapat diringkaskan bahwa cara 
yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pemberda-
yaan guru diperoleh belum diselenggarakan secara maksi-
mum, hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan bersifat 
statis, sehingga diperlukan inovasi dan kreativitas pelaksa-
naan kegiatan. Begitu juga dengan pelaksanaan peningka-
tan profesionalisme yang diperoleh belum lagi terlaksana. 
Keadaan ini terjadi disebabkan tugas-tugas guru dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar sangat banyak,  
yaitu 24 jam belajar untuk seminggu. Jika dalam seminggu 
ada enam hari bekerja, maka secara rata-rata dalam sehari 
kewajiban mengajar guru ialah enam jam. Memperhatikan 
tugas guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
sangat padat, maka perlu dilakukan tinjauan terhadap 
beban tugas mengajar sebagai guru. Hal ini sebagai usaha 
agar guru mempunyai peluang untuk meningkatkan pro-
fesionalismenya. 
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c. Kecukupan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Kecukupan dalam kajian ini bermakna sejauh mana 
hasil dari pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru da-
pat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pe-
ningkatan kualitas pendidikan. 

Dimensi pertama dari pelaksanaan kebijakan pember-
dayaan guru memberikan dampak bahwa guru merasa ke-
hadirannya dihargai, adanya peningkatan motivasi kerja 
guru, keberhasilan program yang dirancang, dan sebagian 
sekolah dapat menimbulkan rasa kebersamaan dan tang-
gungjawab terhadap program yang telah disepakati bersa-
ma. 

Peningkatan profesionalisme, dapat menjadikan guru 
merasa lebih percaya diri di hadapan peserta didik dengan 
peningkatan kemampuannya. Namun terdapat sekolah 
yang belum dapat memberikan manfaat kepada guru da-
lam melaksanakan tugas mengajar. Sebagaimana yang 
diketahui bahwa peningkatan kualitas pendidikan di 
sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor dan faktor uta-
ma ialah peran guru. Hal ini dapat dilaksanakan di seko-
lah, namun sebagian dari sekolah belum melaksanakannya 
secara optimum. 

Sedangkan dimensi kepercayaan diri sebagai guru, 
yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki guru 
dan peran sekolah untuk meningkatkan kepercayaan diri, 
mempunyai dampak kepada motivasi yang tinggi untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Semen-
tara itu, diperoleh sebagian dari sekolah tempat kajian 
dilaksanakan merealisasikan kepercayaan diri sebagai 
guru telah mengalami peningkatan. Namun dari segi 
implementasi belum dapat meningkatkan motivasi untuk 
me-ningkatkan kualitas tugas pembelajaran. 

Dimensi pemberian otonomi dalam pembelajaran, di-
peroleh dimensi ini dapat memberikan peluang kepada 
guru untuk melaksanakan kreativitas dan inovasi dalam 
pembelajaran. Hal ini mempunyai dampak kepada model 
pembelajaran yang menjadikan peserta didik merasa 
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senang belajar. Diperoleh motivasi peserta didik mening-
kat untuk belajar dan hal ini dapat meningkatkan kualitas 
prestasi peserta didik.    

Dimensi pengaruh diperoleh bahwa di semua seko-
lah, pengaruh guru meralisasikan lingkungan sekolah 
yang kondusif untuk belajar mempunyai manfaat untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran, namun sebagian gu-
ru tidak dapat memberikan dampak untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran 

Hasil kajian ini menjelaskan bahwa aspek kecukupan 
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru, yaitu sejauh 
mana pemberdayaan guru yang berlangsung dapat mem-
berikan penyelesaian untuk peningkatan kualitas pendi-
dikan, secara umum dapat dikatakan dapat terealisasi, 
namun belum terlaksana secara maksimum dan dapat 
dikatakan bahwa hal ini merupakan langkah awal untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan. 

d. Rata-rata Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Rata-rata dalam uraian ini mempunyai arti sejauh 
mana manfaat dari pelaksanaan kebijakan pemberdayaan 
guru dapat diterima oleh semua guru yang melaksanakan 
tugas di sekolah. Penglibatan guru dalam membuat kepu-
tusan, dari kajian diperoleh bahwa dimensi ini telah mem-
berikan peluang kepada semua guru terlibat dalam mem-
buat keputusan, baik secara langsung maupun dengan cara 
perwakilan.   

Sedangkan untuk dimensi peningkatan profesionalis-
me, semua guru memperoleh peluang mengikutinya, pela-
tihan dilakukan dengan cara berganti-ganti, bagaimana-
pun terdapat sebagian guru yang enggan untuk mengikuti 
kegiatan peningkatan profesionalisme meskipun sekolah 
sudah memberikan peluang untuk mengikutinya. 

Dimensi status, diperoleh bahwa setiap guru mem-
peroleh peluang meningkatkan statusnya, seperti progam 
sertifikasi guru, namun terdapat sebagian guru yang tidak 
dapat mengikuti program tersebut, dan sebagian darinya 
malas untuk memenuhi syarat sertifikasi.  
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e. Responsivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan 
Guru 

Aspek responsivitas dalam bagian ini mempunyai arti 
sejauh mana hasil pelaksanaan kebijakan pemberdayaan 
guru memenuhi nilai kelompok dan dapat memberikan 
manfaat dan juga merasa puas kepada guru dalam melak-
sanakan kewajibannya.  

Ditinjau dari dimensi penglibatan guru dalam mem-
buat keputusan, diperoleh keputusan bahwa di semua 
sekolah tempat kajian, guru-guru merasa terpanggil untuk 
melaksanakan kewajibannya, serta dapat menjadikan ke-
pedulian dan kebersamaan dalam mengawal program 
sekolah. Sedangkan untuk pelaksanaan peningkatan pro-
fesionalisme, memberikan nilai kebersamaan antara guru 
dengan kegiatan diskusi mata pelajaran antara kelompok 
guru, baik memperoleh bahan mata pelajaran baru mau-
pun terdapat masalah tentang mata pelajaran. 

Dimensi yang berikutnya ialah status guru, guru-guru 
mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sesama dan 
nilai-nilai kebersamaan dapat terealisasi, untuk dimensi 
kepercayaan diri, dari hasil kajian diperoleh penjelasan 
bahwa semua sekolah menunjukkan adanya nilai-nilai 
kebersamaan dan kepedulian yang tinggi. 

Dimensi otonomi, menunjukkan bahwa pemberian 
otonomi kepada guru untuk kreatif dan inovatif dalam 
pembelajaran memberikan dampak bahwa antara guru 
saling mendiskusikan masalah pembelajaran dengan guru 
yang sama mata pelajaran. Keadaan ini dapat memberikan 
nilai kemanfaatan, dengan cara saling bertukar informasi 
cara pembelajaran. Sementara dari dimensi pengaruh di-
peroleh bahwa pemberian otoritas kepada guru untuk 
meralisasikan keadaan lingkungan sekolah yang kondusif 
untuk belajar memberikan dampak adanya kepedulian 
yang tinggi di antara guru-guru yang melaksanakan tugas. 

Dampak yang ditimbulkan dengan pelaksanaan kebi-
jakan pemberdayaan guru ialah adanya rasa puas untuk 
guru dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, terda-
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pat satu faktor yang belum memberikan kepuasan, yaitu 
masalah gaji. Hal ini disebabkan sistem gaji yang dilak-
sanakan di beberapa sekolah belum dapat meningkatkan 
pendapatan seorang guru yang pekerjaannya tidak hanya 
ketika di sekolah, namun ketika di rumah pun harus 
mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. 
Meskipun demikian, guru mempunyai harapan dengan 
adanya program sertifikasi, gaji guru dapat ditingkatkan. 

f. Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Ditinjau dari aspek kesesuaian pula, yang bermaksud 
manfaat yang diperoleh dengan pelaksanaan kebijakan 
pemberdayaan guru untuk meningkatkan kualitasnya.   

Adanya penglibatan guru dalam membuat keputu-
san, terdapat pandangan yang sama, yaitu sekolah meru-
pakan tempat mengabdikan diri, kerja sama saling mem-
bantu, agar manfaat meningkatkan kualitas sekolah dapat 
dicapai. Penglibatan guru dalam membuat keputusan 
dalam penyusunan RAPBS dan RPS mempunyai dampak 
bahwa guru merasa bertanggungjawab dalam membantu 
mengawal pelaksanaan program. Namun sebagian guru-
guru memandang bahwa penglibatan guru dalam peren-
canaan program-program sekolah, belum memberikan 
dampak kepada peningkatan aktivitas guru dalam me-
ningkatkan kualitas sekolah 

Dimensi peningkatan profesionalisme yang diikuti 
oleh guru menunjukkan dampak kepada peningkatan mo-
tivasi guru dalam meningkatkan kemampuannya sehingga 
kualitas pembelajaran menjadi meningkat dan mempunyai 
dampak kepada meningkatnya kualitas pendidikan. Na-
mun sebagian kecil peningkatan profesionalisme guru be-
lum dapat menjadikan guru lebih bermotivasi untuk me-
ningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas 
pembelajaran 

Sedangkan dimensi status guru, diperoleh bahwa 
dengan statusnya, guru dapat meningkatkan kualitas pem-
belajaran. Hal ini memberikan dampak kepada pening-
katan kualitas prestasi peserta didik dan juga hasil yang 
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diperoleh ialah meningkatnya kualitas sekolah. Namun 
terdapat sebagian guru yang belum dapat meningkatkan 
kualitas pembelajarannya. Mereka mengajar karena hanya 
melaksanakan kewajiban. Kepercayaan diri sebagai guru 
sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan da-
lam bidang pendidikan yang menjadi tugas mengajar. Hal 
ini dapat memberikan motivasi dalam rangka peningkatan 
profesionalisme guru. 

Pemberian otonomi kepada guru untuk kreatif dan 
inovatif dalam melaksanakan pembelajaran dapat mem-
bantu peserta didik untuk mengerti dan memahami mata 
pelajaran sehingga kualitas prestasi peserta didik mening-
kat dan hal ini juga menyebabkan kualitas sekolah turut 
meningkat. Diperoleh juga informasi bahwa dengan pem-
berian otonomi kepada guru kreatif dan inovatif sangat 
bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan. Na-
mun terdapat sebagian guru di semua sekolah yang belum 
melaksanakan hal ini secara maksimum. Ditinjau dari di-
mensi pengaruh, sebagian guru mempunyai semangat dan 
motivasi yang tinggi untuk berperan dalam meralisasikan 
lingkungan yang baik untuk belajar. Namun motivasi ter-
sebut bersifat sementara yang kemudian motivasi tersebut 
dapat menurun, bahkan tidak ada sama sekali.  

Berdasarkan kajian ini diperoleh keputusan bahwa 
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru dapat mening-
katkan kualitas guru. Namun peningkatan kualitas yang 
diperoleh adalah minimum. Hal ini disebabkan pelaksa-
naan kebijakan pemberdayaan guru dalam beberapa di-
mensi masih dalam perencanaan dan baru dimulai pelak-
sanaannya sehingga hasilnya belum jelas, seperti pening-
katan profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan me-
lalui program sertifikasi guru. 

B. Implikasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Guru 

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru dalam enam 
dimensi, yang ditinjau dari enam aspek pemantauan kebijakan 
yaitu efektivitas, efisiensi, rata-rata, kecukupan, responsivitas dan 
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kesesuaian, sementara institusi pelaksana kebijakan pemberdayaan 
guru ditinjau dari segi fungsi dan perannya melaksanakan tugas. 

1. Implikasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Hasil kajian memberikan implikasi kepada Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah, sebagai wakil dari masyarakat yang 
mempunyai otoritas untuk membuat peraturan daerah, mem-
bahas dan mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, menyampaikan kehendak masyarakat untuk 
disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai landasan 
untuk membuat kebijakan serta melakukan pemantauan terha-
dap pelaksanaan kegiatan pemerintah.  

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan, Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah seharusnya mengutamakan fungsi dan 
perannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, 
hasil kajian ini diperoleh bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kurang memberikan fokus kepada peningkatan kuali-
tas pendidikan, baik dalam bentuk landasan undang-undang, 
anggaran, penyampaian kehendak maupun pemantauan terha-
dap motivasi kerja pemerintah daerah.   

Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang 
sistem pendidikan nasional yang memberikan amanat untuk 
memberikan anggaran pendidikan sebesar 20% dan juga 
undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 
maka sudah masanya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
melaksanakan amanat reformasi pendidikan sebagai usaha 
untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pen-
didikan yang berkualitas. Jika Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memba-
has dan menetapkan peraturan penyelenggaraan pendidikan 
yang sejalan dengan reformasi pendidikan, maka pihak Peme-
rintah Daerah akan menjalankan tugasnya sesuai dengan 
landasan peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah.  

2. Implikasi kepada Dinas Pendidikan Daerah 

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan, pemerintah dae-
rah memperoleh otoritas untuk merancang, mengawal dan 
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menilai pelaksanaan pendidikan sesuai dengan situasi dan ke-
adaan daerah serta sumber daya yang dimilikinya. Dinas Pen-
didikan Daerah, sebagai badan yang mempunyai tugas dalam 
urusan pendidikan, seharusnya merancang program-program 
yang mempunyai fokus dalam meningkatkan kualitas sekolah 
melalui peningkatan kualitas guru dengan cara melaksanakan 
pemberdayaan guru.  

Hasil kajian menjelaskan bahwa fungsi dan peran Dinas 
Pendidikan Daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan, 
sebagian besarnya melaksanakan pembangunan sarana dan 
pembangunan fisik. Selain itu, pelaksanaan peningkatan kua-
litas pendidikan belum mengutamakan substansi dan hanya 
formalitas saja. Pelaksanaan pembangunan sekolah diarahkan 
kepada target monumental untuk pemimpin, seperti prioritas 
pembangunan yang berlebihan pada sekolah yang baik cende-
rung mengabaikan berbagai keperluan sekolah yang kurang 
baik. 

Terdapat beberapa faktor penyumbang untuk meningkat-
kan kualitas pendidikan, yaitu peserta didik, kurikulum, sara-
na, dan guru (Rahim, 2005; Piet, 1994; Ibrahim, 2004). Guru 
adalah faktor utama dalam proses pendidikan dan salah satu 
bagian yang sangat penting dalam proses belajar mengajar 
(Fasli & Dedi, 2001; Syaiful, 2000; Ibrahim, 2004).  

Guru yang berkualitas dapat melakukan pembelajaran 
yang berkualitas. Implikasinya akan diperoleh peserta didik 
yang berkualitas dan hal ini memberikan dampak kepada seko-
lah yang berkualitas. Sebagai usaha untuk meningkatkan kua-
litas pendidikan, seharusnya Dinas Pendidikan Daerah perlu 
merancang suatu program yang betul-betul dapat mening-
katkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas 
sekolah dan hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas 
guru.  

3. Implikasi kepada Dewan Pendidikan 

Dewan Pendidikan sebagai badan mandiri yang anggo-
tanya ialah masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan 
mempunyai tugas dan fungsi sebagai pendorong, pendukung, 
memberi pertimbangan dan melakukan pemantauan pelaksa-



Kebijakan Pemberdayaan Guru | 121  
 

naan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi dan 
peran Dewan Pendidikan dalam masa desentralisasi pendidi-
kan belum terlaksana secara maksimum. Hal ini disebabkan 
beberapa anggota dari Dewan Pendidikan kurang aktif untuk 
melaksanakan program-program yang sudah dirancang dan 
terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan.   

Beberapa fungsi dan peran sudah dilaksanakan, namun 
sesuatu yang sudah dihasilkan tidak dapat diteruskan oleh 
Dinas Pendidikan Daerah. Hal ini menjadi penyebab adanya 
penyebab untuk peningkatan kualitas pendidikan. Memperha-
tikan yang demikian, Dewan Pendidikan perlu mempertim-
bangkan usaha untuk mengadakan perubahan tentang fungsi 
dan perannya untuk memberikan masukan kepada pihak 
Dewan Perwakilan Rakyat dalam usaha meningkatkan kualitas 
pendidikan.  

Selain itu koordinasi dengan Komite Sekolah perlu dila-
kukan secara berkelanjutan agar fungsi dan peran Komite 
Sekolah dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang 
dilaksanakan. 

4. Implikasi kepada Komite Sekolah 

Komite Sekolah sebagai badan mandiri yang anggotanya 
adalah orang tua dan masyarakat yang peduli terhadap pendi-
dikan dan bertugas membantu meningkatkan kualitas sekolah. 
Hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi dan peran Komite 
Sekolah sebagai institusi pelaksana kebijakan pemberdayaan 
guru, sebagian besar mengelolai masalah keuangan. Fungsi 
dan peran yang lain belum dilaksanakan secara maksimum.  

Penyusunan rancangan pengembangan sekolah dan juga 
rancangan pendapatan dan belanja sekolah, Komite Sekolah 
juga terlibat dalam proses membuat perencanaan tersebut. 
Namun keterlibatannya sekedar formalitas saja, belum kepada 
substansi sebagai partner dari sekolah dalam meningkatkan 
kualitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Komite Seko-
lah tidak jauh beda dengan peran BP3 yang tugasnya berhu-
bungan dengan pencarian dana untuk keperluan sekolah. 

Fungsi dan peran Komite Sekolah perlu ditingkatkan, ter-
utamanya tentang peningkatan kualitas guru. Guru yang ber-
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kualitas dapat menjadikan peserta didik berkualitas dan hal ini 
mempunyai dampak kepada peningkatan kualitas sekolah. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa jika kualitas guru me-
ningkat maka kualitas pendidikan dengan sendirinya akan 
meningkat juga. 

5. Implikasi kepada Sekolah 

Sekolah, sebagai institusi pelaksanaan kebijakan pember-
dayaan guru yang mempunyai otoritas penuh, seharusnya 
mengutamakan program pemberdayaan guru, sesuai dengan 
amanat reformasi pendidikan semasa desentralisasi pendidikan 
yang berlaku di Indonesia dan mengurangkan program yang 
tidak berkaitan dengan pemberdayaan guru seperti pemba-
ngunan sarana. Hasil kajian menunjukkan bahwa program 
sekolah untuk meningkatkan kualitas adalah melalui pemba-
ngunan sarana dan alat-alat kelengkapan pembelajaran dan 
belum mempunyai prioritas kepada peningkatan kualitas guru. 
Kepala sekolah seringkali merancang sebuah program monu-
mental yang dapat mengukir sejarah kepala sekolah dengan 
melakukan pembangunan sarana dan ruang kelas. 

Adapun sekolah sebagai agen utama pelaksana kebijakan 
pemberdayaan guru yang mempunyai otoritas penuh melalui 
manajemen berbasis sekolah, seharusnya mengutamakan pro-
gram peningkatan kualitas melalui pemberdayaan guru yang 
terdiri dari enam dimensi seperti yang diuraikan sebelum ini. 

6. Implikasi kepada Guru 

Guru sebagai subjek yang menjadi pelaksana peningkatan 
kualitas pendidikan merupakan faktor utama yang perlu dibe-
rikan perhatian. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan 
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan guru, secara psikologi 
menunjukkan adanya kepuasan dalam pelaksanaanya, seperti 
penglibatan dalam membuat keputusan berbagai progam seko-
lah, pelaksanaan peningkatan profesionalisme baik melalui 
MGMP maupun MGMPS, dan pelatihan.  

Namun dari segi ekonomi, sesungguhnya guru juga 
manusia biasa yang memerlukan keperluan sehari-hari untuk 
diri dan keluarganya. Gaji yang kecil seperti yang diterimanya 
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menjadikan suatu beban kepada guru untuk mengelola diri 
dan keluarganya. Adanya undang-undang No. 14 tahun 2005 
tentang guru dan dosen ada sedikit harapan untuk guru untuk 
memperoleh peningkatan gaji melalui program sertifikasi. 
Untuk itu diharapkan guru melengkapkan diri untuk benar-
benar melaksanakan tugasnya dengan meningkatkan kemam-
puannya sehingga tugas untuk meningkatkan kualitas pendidi-
kan menjadi prioritas utama.   

Implementasi desentralisasi dengan pelaksanaan manaje-
men berbasis sekolah, dinyatakan bahwa salah satu tugas guru 
adalah untuk meralisasikan suasana belajar yang menyenang-
kan untuk peserta didik, memastikan suasana ruang kelas tidak 
lagi menakutkan dan cara guru sentiasa membangunkan ruang 
dialog untuk memberikan motivasi dan minat belajar kepada 
peserta didik.  

Meskipun belum mencapai tahap maksimum, hubungan 
antara guru dengan peserta didik telah berubah. Guru tidak 
lagi menjadi orang yang serba dominan, dan kegiatan pem-
belajaran pun juga telah berubah dari pola lama yang lebih 
menekankan keaktifan guru kepada pola pembelajaran yang 
lebih menekankan peran aktif peserta didik untuk mengem-
bangkan diri dan mengembangkan pengetahuan mereka. 
Untuk itu, dengan terlaksananya program sertifikasi, terdapat 
suatu harapan bahwa usaha untuk meningkatkan kualitas guru 
dengan meningkatkan kesejahteraan dan profesionalismenya 
dapat memberikan dampak kepada peningkatan kualitas pe-
laksanaan tugas sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan.   
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Glosarium  

A  
Anggaran 
 Suatu pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan rancangan 

yang sudah diprogramkan 
Asimilasi 
 Penyesuaian sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan 

sekitar 

B 
 

Birokrasi 
 Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta 

menurut tata aturan yang banyak liku-likunya 

D 
 

Desentralisasi 
 Proses pelimpahan otoritas dari pimpinan hingga staf dalam 

organisasi 

E 
 

Efisiensi 
 Kemampuan menjalankan tugas dng baik dan tepat (dengan 

tidak membuang waktu, tenaga, biaya) 

G 
 

Guru 
 Pekerjaan yang aktivitasnya mengajar 

K 
 

Kemandirian 
 Keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang 

lain 

Kepuasan Kerja 
 Sikap positif seseorang yang mengarahkan untuk berperan 

lebih terhadap pekerjaannya sehingga dapat menemukan dan 
mengulang cara-cara yang dianggapnya lebih beragam dan 
bernilai untuk memperoleh  hasil yang maksimum 
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Kebijakan 
 Sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau 

kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara 
mencapai tujuan 

Kompleksitas 
 Tingkat kerumitan 
Kognitif 
 Kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk 

kesadaran, perasaan atau usaha mengenali sesuatu melalui 
pengalaman sendiri, psikomotorik, akitiviti fisik yang berkait 
dengan proses mental, psikomotor dan afektif adalah makna 
yang menunjukkan perasaan 

Komitmen 
 Keterikatan untuk melakukan sesuatu 

N 
 

Norma 
 Ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat 

O 
 

Organisasi 
 Kesatuan yang terdiri dari bagian dalam sesuatu pertubuhan 

untuk tujuan tertentu dan kepentingan bersama 
Otoritas 
 Hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain 
Otonomi 
 Kewajiban untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya 

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

P 
 

Pemberdayaan 
 Pemberian kemampuan serta memberikan peluang kepada 

pihak lain untuk melakukan sesuatu 
Pengaruh 
 Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 
seseorang 
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Profesionalisme 
 Kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi 

atau orang yang profesional 

R 
 

Reformasi 
 Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, 

politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara 

S 
 

Sarana 
 Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan 
Sentralisasi 
 Penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat  yang dianggap 

sebagai pusat 
Status 
 Keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam hubungannya 

dengan masyarakat di sekelilingnya 

Z 
 

Zero-sum 
 Proses pemberian kuasa kepada kelompok lemah yang 

berdampak berkurangnya kuasa pada kelompok lain 
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