
TUGAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN 

KELOMPOK MANAJEMEN PERSONALIA 

 

 

 

A. BIDANG GARAPAN 

Manajemen Personalia 

 

B. CAKUPAN BIDANG  GARAPAN 

1. Pendidik : Guru, Dosen, dan Widyaiswara 

2. Tenaga Kependidikan : Tenaga Administrasi, Laboran.  

3. Pengawas 

4. Kepala Sekolah  

5. Pengadaan atau Rekrutmen Pegawai, Mutasi Pegawai, Rotasi. 

 

C. ISU/KEBIJAKAN/TEORI 

1. Permendiknas Tentang Standar Pengawas Nomor 12 Tahun 2007 

2. Isu,Kebijakan dan Teori tentang Sertifikasi Guru 

a. Teori 

Pengertian Sertifikasi. Istilah sertifikasi dipergunakan dalam pengertian 

yang bervariasi tergantung kepada konteksnya. Di dalam dunia perbankkan 

misalnya, sertifikasi merupakan proses dimana pengakuan resmi terhadap orang, 

produk, proses, kepemilikan, atau keterangan dan biasanya diatur dengan peraturan 

perundangan yang berlaku (Muljani A. Nurhadi, 2005: 3). Sumber: Muljani A. 

Nurhadi. 2005. Sertifikasi Kompetensi Profesi Pendidik. Makalah Disajikan pada 

Seminar Internasional dalam Rangka Dies Natalis Universitas Padang ke-51 dan 

Pertemuan FIP/JIP se Indonesia.  

b. Kebijakan 

(1) Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, sertifikasi dapat berbentuk 2 macam, yaitu dalam bentuk ijazah dan 

sertifikasi kompetensi. Sumber: Undang-Undang. 2003. Undang-Undang No.20 

Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(2) Menurut Undang-Undang No.13, Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, Pasal 

1, yaitu: sertiflkasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat 



kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji 

kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia 

dan/atau internasional. 

Sumber: Undang-Undang. 2003. Undang-Undang No.13, Tahun 2003, tentang 

Ketenagakerjaan 

(3) Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No.18, Tahun 2007, tentang 

sertifikasi bagi Guru dalam jabatan pasal 1 dan 2, yaitu: 

Pasal 1 

 Ayat 1, Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian 

sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. 

 Ayat 2, Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh 

guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) 

atau diploma empat (D-IV). 

 Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program 

pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh 

Menteri Pendidikan Nasional. 

Pasal 2 

 Ayat 1, Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji 

kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. 

 Ayat 2, Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam bentuk penilaian portofolio. 

Sumber: Peraturan Menteri. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 

No.18, Tahun 2007, tentang sertifikasi bagi Guru dalam jabatan 

(4) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.19, Tahun 2005, tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 28, yaitu: 

 Ayat 1, Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

 Ayat 2, Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik 



yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan 

sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 

 Ayat 3, Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: 

a. Kompetensi pedagogik; 

b. Kompetensi kepribadian; 

c. Kompetensi profesional; dan 

d. Kompetensi sosial. 

 Ayat 4, Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang 

diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati 

uji kelayakan dan kesetaraan. 

 Ayat 5, Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan 

oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Sumber: Peraturan Pemerintah. 2005. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia, No.19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan 

3. Konstruk kinerja kepala sekolah 

a. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang 

Standar Kepala Sekolah nomor 13 tahun 2007 yaitu: 

Pasal 1 

 Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memnuhi 

standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku nasional. 

b. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang penugasan guru sebagai 

kepala sekolah/madrasah yaitu: 

Pasal 1 

 Kepala sekolah/ madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk 

memimpin TK/RA, TKLB, SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, 

SMALB yang bukan SBI atau yang tidak dikembangkan menjadi SBI. 

 Diklat calon kepala sekolah/ madrasah adalh suatu tahapan dalam proses 

penyiapan calon kepala sekolah/ madrasah melalui pemberian pengalaman 

pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah/ 

madrasah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional. 



 Kopetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada 

dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervusi 

dan sosial. 

 

D. PENELITIAN YANG MENDUKUNG (5 atau 3 Tahun terakhir) 

1. Profesional Development Pengawas Sekolah disusun oleh Zainun Misbah  (Direktorat 

Tenaga Kependidikan). Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari pengawas 

sekolah di Indonesia dengan melibatkan pengawas sekolah dari pendidikan dasar dan 

menengah. Dari 100 kuesioner yang disebar diperoleh 91 jawaban yang dapat 

dianalisis. Instrumen kuesioner tersebut merupakan adaptasi dari penelitian yang 

dilakukan Ehren (2006) dan hasil wawancara dengan school inspector dari Belanda, 

mengenai professional development. Pengawas sekolah diminta berbagi persepsi 

mereka terhadap pekerjaannya dan training macam apa yang seharusnya diperoleh 

untuk meningkatkan profesionalisme mereka dengan menggunakan empat skala: tidak 

setuju, kurang setuju, agak setuju, dan setuju. 

Hasil Penelitian Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa seseorang yang 

profesional dalam pekerjaannya akan diiringi hasil yang lebih baik menyangkut 

tugasnya. Oleh karena itu, profesionalisme pengawas akan berpengaruh terhadap 

tingkat kepercayaan diri dan sikap dalam memberikan bimbingan kepada sekolah 

untuk berkembang dan menghasilkan outcome yang lebih baik. Berdasarkan 

wawancara dengan school inspectors dari Belanda dapat disimpulkan bahwa: (1) 

mereka merasa cukup profesional karena mereka terpilih dan mampu memenuhi 

persyaratan dan proses yang diwajibkan, (2) mereka mendapatkan training intensif 

tentang supervisi dan 

Inspeksi di kota Utrecht selama delapan minggu sebelum melaksanakan 

inspeksi dan memperoleh program mentoring untuk belajar bagaimana melaksanakan 

kunjungan sekolah (catatan: kunjungan ke sekolah pertama kali didampingi pengawas 

sekolah yang telah berpengalaman), (3) mereka senang mengikuti forum-forum ilmiah 

dalam lingkup pendidikan untuk meningkatkan profesionalismenya, dan (4) mereka 

senang terlibat dalam konferensi internasional (interview dengan Dutch school 

inspectors,2007). 

Keterangan di atas menunjukkan bahwa professional development 

membutuhkan continuous learning motivation. Hal ini sejalan dengan hasil studi 



Worthen & Mc.Neil (2001) mengenai survey nasional kepada para pakar pengawas 

dan menyimpulkan bahwa outcome paling penting dari supervisi yang efektif adalah 

professional development yakni membangun tingkat kepercayaan diri terhadap peran 

profesionalnya dan berorientasi terhadap belajar terus-menerus. Karenanya, 

pernyataan-pernyataan dalam kuesioner menyangkut professional development 

dianalisis dan item-item tersebut dikelompokkan dalam dua skala, orientasi belajar 

terus menerus dan kepercayaan diri.. Setelah mengadakan uji validitas dan reliabilitas 

menggunakan SPSS dan menghilangkan beberapa pernyataan hasilnya menunjukkan 

bahwa Cronbach alpha (α) untuk continuous learning orientation adalah moderate (α = 

0,58) dan untuk confidence cukup tinggi (α = 0,80). Hal ini menunjukkan bahwa 

subscale terukur reliable, item-item tiap subscale konsisten dengan konsep di 

dalamnya dan menjelaskan maksud subscale. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan 

antara usia dan pengalaman kerja meskipun tidak cukup kuat pada pengawas sekolah 

di Indonesia. Tidak ada korelasi yang signifikan antara usia dan orientasi untuk terus 

belajar (r = -0,099) dan memiliki kepercayaan diri pada pekerjaan (r =0,095). Tidak 

ada korelasi yang signifikan antara usia dan orientasi belajar terusmenerus (r = -0,099) 

dan memiliki kepercayaan diri dalam pekerjaannya (r = -0,093). Orientasi belajar 

terus-menerus tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap kepercayaan diri 

terhadap pekerjaan (r = 0,164). Hal ini menunjukkan bahwa pada pengawas sekolah di 

Indonesia tingkat orientasi belajar terus-menerus dan memiliki kepercayaan diri pada 

pekerjaan tidak bergantung pada usia dan pengalaman kerja. Kajian yang dilakukan 

adalah berusaha untuk mengetahui bagaimana pengawas sekolah di Indonesia dapat 

mengembangkan profesionalisme dan keahliannya. Descriptive test dilakukan dan 

data menunjukkan bahwa pengembangan profesionalisme pengawas sekolah memiliki 

potensi besar untuk terus dikembangkan karena pengawas sekolah di Indonesia 

senang membaca jurnal dan karya ilmiah secara teratur (M = 3,84, SD = 0,37), senang 

mencari informasi tentang pendidikan terkini (M = 3.96, SD = 0,21), senang mencari 

kesempatan untuk mengembangkan profesionalismenya (M = 3.89, SD = 0,31), 

senang mencoba hal-hal baru (M = 3.81, SD = 0,39) dan ingin mengetahui ilmu baru 

manajemen kelas ( M = 3.92 , SD = 0,31). 

Kesimpulan dan Rekomendasi : Penelitian ini berdasarkan persepsi 

pengawas sekolah di Indonesia. Penelitian ini belum memberikan model professional 

development yang efektif yang bisa dilaksanakan untuk pengawas sekolah di 



Indonesia dan juga belum menunjukkan motivasi pengawas sekolah di Indonesia 

dalam mengembangkan profesionalismenya 

Bagi peneliti, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjawab persoalan-

persoalan di atas dan kaitannya dengan peningkatan nilai siswa (student achievement). 

Diharapkan dengan adanya studi ini dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan 

dalam menentukan arah dan kebijakan pengembangan profesionalisme pengawas 

sekolah di Indonesia 

2. Judul dari penelitian Kesiapan Guru di Kota Pontianak dalam Menghadapi Sertifikasi 

Guru (Tahun 2007) Tesis. Hasil penelitian yaitu: 

 Potensi Guru 

a. Adanya potensi guru untuk mengkondisikan diri dalam mengumpulkan 

portofolio yang merekam jejak profesionalitas guru selama mengabdikan diri 

sebagai guru 

b. Guru melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan melakukan 

inovasi-inovasi pembelajaran di sekolah 

 Pemahaman Guru di Kota Pontianak secara keseluruhan tentang sertifikasi guru 

masuk dalam kategori cukup (rerata sebesar 13,92), dengan rincian sebagai berikut: 

a. Sertifikasi masuk dalam kategori cukup (rerata sebesar 7,25) 

b. Penyusunan portofolio masuk dalam kategori cukup (rerata sebesar 6,67) 

 Motivasi guru di Kota Pontianak dalam mempersiapkan menghadapi sertifikasi 

guru adalah tinggi (rerata sebesar 105,59), dilihat dari: potensi guru, keinginan 

menambah wawasan, dukungan pimpinan, usaha guru 

 Pandangan guru tentang sertifikasi guru masuk dalam kategori cukup baik (rerata 

sebesar 68,51), dilihat dari: sosialisasi, manfaat program sertifikasi, kepercayaan 

dan pelaksanaan sertifikasi. 

 Kegiatan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi sertifikasi guru termasuk 

kategori rendah (rerata sebesar 41,93), dilihat dari: pemahaman guru melalui 

sosialisasi cukup dan melalui dokumen sertifikasi diperoleh kategori rendah. 

 Kendala : 

a. Kurang informasi tentang program sertifikasi guru di Kota Pontianak 

b. Kesadaran untuk pengarsipan dokumen, surat tugas, SK, sertifikat, dan lain-lain 

baru muncul saat wacana program sertifikasi guru terangkat. 

Usaha guru: 



a. Aktif mencari dan mengumpulkan informasi tentang program sertifikasi guru 

b. Mengikuti seminar dan pelatihan serta kegiatan lainnya yang dapat 

meningkatkan poin kelulusan 

c. Guru mengumpulkan kembali berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat 

untuk mengikuti program sertifikasi guru. 

Jadi kesimpulannya, pemahaman guru tentang sertifikasi dan pemahaman 

guru tentang penyusunan portofolio dikategorikan cukup paham 

3. Model Hubungan Konstruk Kinerja Kepala Sekolah (tahun 2007) Desertasi. Hasil 

penelitiannya adalah: 

A. Menurut guru, model konstruk kinerja kepala sekolah punya dimensi 

kepemimpinan, manajemen, dan kepribadian. 

1) Kepemimpinan ada 4 indikator, yaitu: pengambilan keputusan, 

keterbukaan/ demokrasi, pola hubungan atasan-bawahan, pengembangan 

masyarakat belajar. 

2) Manajemen, indikatorny yaitu: pengelolaan pembelajaran, pengelolaan 

ketenagaan, pengelolaan fasilitas, pengelolaan keuangan. 

3) Kepribadian, indikatornya yaitu: kedisiplinan, etos kerja, kerjasama, 

inisiatif, tanggung jawab, kejujuran, motivasi berprestasi. 

Akan tetapi menurut kepala sekolah, model konstruk kinerja kepala sekolah 

tidak demikian meskipun semua koefisien jalur dari dimensi terhadap variabel 

kinerja kepala sekolah dan muatan faktor dari indikator terhadap dimensi yang 

ada pada model konstruk menurut guru cukup tinggi, bernilai positif dan 

signifikan. 

B. Model konstruk variabel yang mempengaruhi kinerja kepala sekolah, ada 4, yaitu: 

1) Menurut guru, model konstruk dukungan sekolah ditandai dengan adanya: 

penghargaan atas pendapat, perhatian pada kebutuhan dan kesejahteraan, 

penghargaan atas hasil kerja, tidak ada eksploitasi terhadap kepala sekolah. 

Kemudian menurut kepala sekolah, ditambah adanya penghargaan atas 

proses kerja. 

2) Menurut guru, model konstruk budaya sekolah tidak cocok dengan model 

yang dihipotesiskan (kepemimpinan kolaboratif, kolaborasi guru, 



pengembangan profesi, dukungan kolegial, kesamaan tujuan, kemitraan 

belajar semua bernilai positif dan signifikan). Manurut kepala sekolah 

model konstruk budaya sekolah juga tidak cocok bahkan model yang 

dihipotesiskan tidak signifikan. 

3) Menurut kepala sekolah, model konstruk komitmen kepala sekolah 

mempunyai indikator keinginan untuk memberi sumbangan yang 

bermanfaat pada sekolah, merasa sangat terikat dengan pekerjaan dan 

merasa sangat terikat dengan sekolah sebagai organisasi. 

4) Menurut kepala sekolah, model konstruk kepuasan kerja tidak cocok 

dengan model yang dihipotesiskan. 

C. Model konstruk kinerja kepala sekolah mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut: 

1) Terdapat efek langsung yang signifikan dan bersifat negatif dukungan 

sekolah pada komitmen kepala sekolah 

2) Tidak terdapat efek langsung yang signifikan dan bersifat positif dukungan 

sekolah pada kepuasan kerja kepala sekolah 

3) Terdapat efek langsung yang signifikan dan bersifat positif pada budaya 

sekolah pada komitmen kepala sekolah 

4) Terdapat efek langsung yang signifikan dan bersifat positif pada budaya 

sekolah pada kepuasan kerja kepala sekolah 

5) Tidak terdapat efek langsung yang signifikan dan bersifat positif komitmen 

kepala sekolah pada kinerja kepala sekolah 

6) Terdapat efek langsung yang signifikan dan bersifat negatif kepuasan kerja 

kepala sekolah pada kinerja kepala sekolah 

7) Terdapat efek langsung yang signifikan dan bersifat positif dukungan 

sekolah pada kinerja kepala sekolah 

8) Terdapat efek langsung yang signifikan dan bersifat positif pada budaya 

sekolah pada kinerja kepala sekolah 

4.  Judul Penelitian Skripsi, yaitu: Peranan personel sekolah dalam menciptakan iklim 

organisasi di sekolah Dasar Negeri Petinggen 1 Kecamatan Tegalrejo Yoyakarta. 

Hasil penelitian yaitu : 

a. Peranan personel sekolah dalam menciptakan iklim sekolah dapat dibedakan  ke 

dalam bagian yaitu peran kepala sekolah dalam menciptakan iklum sekolah dan 

peranan guru dalam menciptakan iklim sekolah 



b. Peranan kepala sekolah dalam menciptakan ikilm  sekolah dapat dikategorikan ke 

dalam tiga jenis peranan, yaitu :  

  

1) Peran interpersonal (interpersonal roles) dalam melaksanakan peran 

ini kepala sekolah berfungsi sebagai orang yang menciptakan hubungan dan 

pergaulan antar personel, menyelesaikan konflik, mengadakan pembinaan, 

mengharmoniskan iklim sosial dalam lingkungan kerja. 

2) Peran informasi (informational roles) dalam peranan ini kepala sekolah 

berfungsi sebagai penghimpun informasi, menyampaikan kepada pihak yang 

membutuhkan dan memanfaatkannya untuk pengembangan sekolah. 

3) Sebagai pengambil keputusan (decisional roles) dalam melaksanakan 

peranan ini, kepala sekolah menjadi pengambil keputusan dalam hal : penempatan 

personel (pembagian personel pada tugas dan wewenang tertentu) mengatur 

dinamika guru dan memperkaya lingkungan dan belajar.   

c. Peranan guru dalam menciptakan iklim sekolah ada dua yaitu :  

1) Sebagai pencipta iklim belajar, fungsi yang dilakukan dalam peranan 

ini meliputi : menciptakan hubungan dan pergaulan dengan para murid (dikelas 

atau di luar kelas) berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan fisik sekolah, 

mengembangkan potensi lingkungan belajar. 

2) Sebagai pencipta iklim bekerja, fungsi-fungsi yang dilakukan dalam 

peranan ini adalah menciptakan hubungan dan pergaulan antar personel yang 

harmonis, berpartisipasi dalam penyelesaian konflik, berpartisipasi pengambilan 

keputusan dan kebijakan sekolah, kedisiplinan dalam penyelesaian tugas dan 

tanggung jawab.  

d. Semua personel sekolah (baik kepala sekolah maupun peran guru mempunyai peranan 

yang cukup besar) dan turut serta menciptakan iklim sekolah yang kondusif, hal ini 

diperoleh dari ditemukannya 8 personel (kepala sekolah dan 7guru) selaku responden 

dalam penelitian ini yg memenuhi semua indikator dari peranan mereka. (2002) 

 

 

 

 

 



E. FOKUS PENELITIAN 

1. Pengembangan profesionalisme pengawas sekolah di Indonesia (professional 

development) 

2. Pemahaman guru tentang sertifikasi dan penyusunan portofolio di Kota Pontianak 

3. Model konstruk kinerja kepala sekolah 

4. Peran-peran yang dilakukan oleh kepala sekolah dan para guru dalam menciptakan 

iklim sekolah di sekolah Dasar Negeri Petinggen 1 Kecamatan Tegalrejo Yoyakarta 

 

F. KEMUNGKINAN YANG AKAN DITELITI 

1. Peran dan fungsi Tenaga Administrasi Sekolah 

2. Peranan Widyaiswara sebagai tenaga pendidik pada lembaga diklat 

3. Problematika Mutasi Pegawai atau Guru yang belum berjalan secara maksimal 

 

 

 



HASIL DISKUSI 

1.   


