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BAB II
TEORITIS

A. Profesionalisme

1. Pengertian Profesional

Sebelum membahas sikap profesional, ada baiknya diketahui terlebih dahulu

makna profesional dan profesionalisme, dan akhirnya baru akan tercapai tindakan

profesional. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang manajer

mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan

bahwa dia ahli dalam bidangnya. Harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi

dalam pekerjaanya. Berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap

seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang diartikan

perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. “Seseorang dikatakan

profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu

profesi” (Oerip dan Uetomo, 2012: 264-265).

Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas

sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan

dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan

tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara

kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi

kecocokan tersebut merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional.

Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin

dicapai oleh sebuah organisasi (Kurniawan, 2013: 74).
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Menurut Andrias Harefa (2014: 137) bahwa, “Profesionalisme pertama-tama

adalah soal sikap. Lalu dia mengatakan ada beberapa hal yang dapat dianggap

mewakili sikap profesionalisme yaitu, keterampilan tinggi, pemberian jasa yang

berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja

dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambang prestasi kerja”.

Menurut Sedarmayanti (2010: 96), “Profesionalisme adalah pilar yang akan

menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai

parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme

adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta bertanggungjawab”.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya

seseorang dapat dikatakan profesional adalah ketika orang tersebut memiliki

kompetensi yang memadai dalam pekerjaan dan mampu menjalankan pekerjaannya

sesuai dengan standar teknis atau etika suatu profesi. Profesionalitas juga dapat

diartikan sebagai kemampuan personal untuk merefleksikan arah dan tujuan yang

ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Terpenuhinnya persyaratan dasar yaitu

tersedianya sumber daya yang handal, pekerjaan yang telah terprogram baik, dan

waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut serta adanya dukungan

dana yang memadai dan fasilitas yang mendukung.

2. Karakteristik Profesionalisme

Menurut Agung (2015: 74) karakteristik profesionalisme aparatur sesuai

dengan tuntutan good governance, yaitu sebagai berikut:

a. Equality
Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini

didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten
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memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa
memandang afiliasi politik dan status sosialnya.

b. Equity
Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu

juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistik kadang-
kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama.

c. Loyality
Kesetiaan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan

kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak
ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan
tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.

d. Accountability
Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggungjawab atas

apapun yang ia kerjakan.

Berdasarkan karakteristik di atas dapat diketahui bahwa profesionalisme

karyawan sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin

melalui sikap dan perilaku sehari-hari dalam organisasi.

3. Ciri-Ciri Profesionalisme

Ciri-ciri profesionalisme menurut Suhrawardi K. Lubis (2012: 10)

menyatakan bahwa:

Profesionalisme biasanya dipahami sebagai kualitas yang wajib
dimiliki untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka pegawai perlu
memiliki ciri-ciri profesionalis, yaitu sebagai berikut:
a. Punya keterampilan tinggi dalam satu bidang, serta kemahiran dalam

mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas yang bersangkutan dengan bidangnya.

b. Punya ilmu dan pengetahuan serta kecerdasan dalam menganalisa suatu
masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta
cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.

c. Punya sikap berorientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan
mengantisipasi perkembagan lingkungan yang terentang dihadapannya.

d. Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi
serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun
cermat dalam memilih yang terbaik bagi dirinya dan perkembangan
pribadinya.
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B. Revolusi Industri 4.0

1. Prinsip Revolusi Industri 4.0

Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh

pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur (Yahya,

2018: 2). Selanjutnya Lee et al (2013: 187) menjelaskan, industri 4.0 ditandai

dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh empat faktor: (1)

peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas, (2) munculnya

analisis, kemampuan dan kecerdasan bisnis, (3) terjadinya bentuk interaksi baru

antara manusia dengan mesin, dan (4) perbaikan instruksi  digital ke dunia fisik,

seperti robotika dan 3D printing.

Revolusi Industri 4.0 merupakan konsekuensi dari kemajuan dari teknologi

yang akhirnya menciptakan peradaban manusia. Menurut Komang Budi Aryasa,

Head of Research and Big Data PT Telekomunikasi Indonesia dalam majalah

Revolusi Industri 4.0, revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap.

Revolusi industri 2.0 diawali dengan penemuan alat transportasi kuda dan

kendaraan mobil. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan ditemukannnya internet.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan perkembangan big data dan artificial

intelligence (kecerdasan buatan). Hermann (2016) menambahkan, ada empat desain

prinsip industri 4.0 yaitu:

“Pertama interkoneksi (sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat,
sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain
melalui Internet of Things (IoT) atau Internet of People (IoP). Prinsip ini
membutuhkan kalaborasi, keamanan dan standar. Kedua, transparansi
informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan
Salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data
sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan
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teknis yang meliputi: (1) kemampuan sistem bantuan untuk mendukung
manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar
untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak
dalam waktu singkat; (2) kemampuan sistem untuk mendukung manusia
dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu
melelahkan, atau tidak aman; dan keempat, keputusan terdesentralisasi yang
merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri
dan menjalankan tugas seefektif mungkin.”

Secara sederhana, prinsip industri 4.0 menurut Herman di atas dapat

disebutkan sebagai berikut:

a. Bantuan teknis meliputi bantuan virtual dan bantuan fisik,

b. Interkoneksi meliputi kalaborasi, standar, dan keamanan,

c. Keputusan yang terdesentralisasi,

d. Tranparasi informasi meliputi analisis data dan penyediaan informasi.

2. Tantangan dan Peluang Revolusi Industri

Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua

bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital,

dan biologi secara fundamental akan mengubah hidup dan interaksi manusia

(Tjandrawinata, 2016: 1)

Wolter dalam Yahya (2018: 6) mengidentifikasi tantangan industri 4.0

sebagai berikut: “(1) masalah keamanan teknologi informasi, (2) keandalan dan

stabilitas mesin produksi, (3) kurangnya keterampilan yang memadai, (4)

keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan, dan (5) hilangnya

banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi”. Lebih spesifik, Hecklau et

al (2016: 3) menjelaskan tantangan industri 4.0 sebagai berikut:
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Tabel 1 Tantangan Industri 4.0
No Tantangan Pokok Permasalahan Sub Pokok Permasalahan
1 Tantangan

Ekonomi
Globalisasi yang
terus berlanjut

a. Keterampilan antar
budaya

b. Kemampuan berbahasa
c. Fleksibilitas waktu
d. Keterampilan jaringan
e. Pemahaman proses

Meningkatnya
kebutuhan akan
inovasi

a. Pemikiran wirausaha
b. Kreativitas
c. Pemecahan masalah
d. Bekerja di bawah

tekanan
e. Pengetahuan muktahir
f. Keterampilan teknis
g. Keterampilan penelitian
h. Pemahaman proses

Permintaan untuk
orientasi layanan
yang lebih tinggi

a. Pemecahan konflik
b. Kemampuan

komunikasi
c. Kemampuan

berkompromi
d. Keterampilan

berjenjang
Tumbuh kebutuhan
untuk kerjasama
dan kolaboratif

a. Mampu berkompromi
dan kooperatif

b. Kemmapuan bekerja
dalam tim

c. Kemampuan
komunikasi

d. Keterampilan
berjenjang

2 Tantangan
Sosial

Perubahan
demografi dan nilai
sosial

a. Kemampuan metransfer
pengetahuan

b. Penerimaan rotasi tugas
kerja dan perubahan
pekerjaan yang terkait
(toleransi ambiguitas)

c. Fleksibilitas waktu dan
tempat

d. Keterampilan
memimpin

Peningkatan kerja
virtual

a. Fleksibilitas waktu dan
tempat

b. Keterampilan teknologi
c. Keterampilan media
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No Tantangan Pokok Permasalahan Sub Pokok Permasalahan
d. Pemahaman keamanan

IT
Pertumbuhan
kompleksitas proses

a. Keterampilan teknis
b. Pemahaman proses
c. Motivasi belajar
d. Toleransi ambiguitas
e. Pengambilan keputusan
f. Penyelesaian masalah
g. Keterampilan analisis

3 Tantangan
Teknis

Perkembangan
eknologi dan
penggunaan data
eksponensial

a. Keterampilan teknis
b. Kemampuan analisis
c. Efisiensi dalam bekerja

dengan data
d. Keterampilan coding
e. Kemampuan

memahami keamanan
IT

f. Kepatuhan
Menumbuhkan
kerja kolaboratif

a. Mampu bekerja dalam
tim

b. Kemampuan
komunikasi virtual

c. Keterampilan media
d. Pemahaman Keamanan

IT
e. Kemampuan untuk

bersikap kooperatif
4 Tantangan

Lingkungan
Perubahan iklim
dan kelangkaan
sumber daya

a. Pola pikir berkelanjutan
b. Motivasi menjaga

lingkungan
c. Kreativitas untuk

mengembangkan solusi
keberlanjutan baru

5 Tantagan
Politik dan
Aturan

Standarisasi a. Keterampilan teknis
b. Keterampilan coding
c. Pemahaman proses

Keamanan data dan
privasi

a. Pemahaman keamanan
teknologi informasi

b. Kepatuhan
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3. Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0

Secara umum, definisi pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 adalah suatu

aktivitas untuk membimbing dan mengarahkan orang agar bisa belajar untuk diri

mereka sendiri. Untuk itu, pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan dan

situasi dimana seseorang dapat memunculkan potensi serta kemampuan sendiri,

kemampuan yang mereka miliki untuk menciptakan pengetahuan mereka sendiri,

dan menafsirkan dunia dengan cara unik mereka sendiri dan akhirnya menyadari

potensi penuh mereka. Dengan demikian, setiap orang dituntut untuk dapat

memahami potensi diri, mengembangkan potensi yang dimiliki melalaui

pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dan selanjutnya

menciptakan sesuatu yang baru untuk dirinya sendiri dan masyarakat

Di era teknologi informasi dan komputer ini, setiap orang dapat mengakses

informasi dan sumber belajar tanpa batasan ruang dan waktu. Sumber belajar

tersebut dapat berupa literatur, video tutorial, dan video yang berisi informasi

umum lainnya. Dengan tersedianya sumber belajar yang dapat diakses tanpa

batasan ruang dan waktu tersebut, tuntutan belajar telah berubah dari cara belajar

dengan model tatap muka terstruktur menjadi cara belajar yang visual, melihat dan

mencoba, fleksibel, kolaboratif dan berbasis individu siswa. Perubahan model

belajar dan sumber belajar ini berimplikasi pada perlunya transformasi pendidikan

dari pembelajaran verbal berbasis kurikulum yang kaku menjadi pembelajaran

visual yang sesuai dengan cara belajar siswa dan konteks dunia saat ini.

Selain pengaruh dari akses sumber belajar yang visual yang tidak terbatas

ruang dan waktu, pembelajaran abad 21 juga dipengaruhi oleh tuntutan zaman. Di
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era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital ini, setiap orang dituntut untuk mampu

menempatkan diri dengan baik untuk dapat bertahan.

Dalam dunia kerja, pekerjaan yang dahulu tersedia telah banyak digantikan

oleh mesin digital. Selain itu muncul banyak pekerjaan baru yang menuntut

pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. Untuk itu, banyak pekerja yang harus

mempelajari keterampilan baru yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan

yang menggunakan teknologi digital.

Secara umum, terdapat 18 kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat

melaksanakan aktivitas pekerjaan di era Revolusi Industri 4.0 menurut Yamnoon

(2018) dalam Sarwiji Suwandi (2019: 5), Ke-18 kemampuan tersebut adalah

sebagai berikut:

(1) kemampuan persepsi sensorik, (2) kemampuan mengambil informasi,
(3) kemampuan mengenali pola-pola/kategori-kategori, (4) kemampuan
membangkitkan pola/kategori baru, (5) kemampuan memecahkan masalah,
6) kemampuan memaksimalkan dan merencanakan, (7) kreativitas, (8)
kemampuan mengartikulasikan/menampilkan output, (9) kemampuan
berkoordinasi dengan berbagai pihak, (10) kemampuan menggunakan
bahasa untuk mengungkapkan gagasan, (11) kemampuan menggunakan
bahasa untuk memahami gagasan, (12) kemampuan penginderaan sosial dan
emosional, (13) kemampuan membuat pertimbangan sosial dan emosional,
(14) kemampuan menghasilkan output emosional dan sosial, (15)
kemampuan motorik halus/ketangkasan, (16) kemampuan motorik kasar,
(17) kemampuan navigasi, (18) kemampuan mobilitas.

Setiap peserta didik perlu mendapatkan kesempatan untuk menggali potensi

masing-masing dalam konteks bidang ilmu dan pekerjaan yang akan digeluti di

masa datang dalam rangka untuk dapat memiliki ke-18 kemampuan yang

dibutuhkan untuk dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan di era Revolusi Industri

4.0. Pembelajaran di sekolah harus mampu mengitegrasikan ke-18 kemampuan

tersebut dalam kegiatan pembelajaran yang membangun daya sensorik siswa,
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kemampuan kognitif, kemampuan alami berbahasa, kemampuan sosial dan

emosional, dan kemampuan fisik. Untuk itu perlu dirancang skenario pembelajaran

yang mampu menciptakan lingkungan dan situasi di mana seseorang dapat

memunculkan potensi dan kemampuan mereka sendiri, dan mengasah kemampuan

yang mereka miliki untuk menciptakan pengetahuan mereka sendiri dalam

kaitannya dengan bidang ilmu yang mereka tekuni sekarang dan bidang pekerjaan

yang akan digeluti di masa datang.

Terkait dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0, SMK dituntut untuk mampu

membekali lulusan dengan kompetensi yang cukup. Pembelajaran di SMK harus

mampu menjembatani terjadinya proses belajar siswa yang visual, fleksibel,

konkret, berpusat pada siswa, berbasis proses untuk meningkatkan kemampuan

critical thinking dan problem solving, berbasis capaian

(outcome-based) untuk meningkatkan kompetensi yang mampu menjawab

tantangan kebutuhan pengguna (graduate employability), mendorong siswa untuk

berani menerima tantangan dan berkolaborasi lintas disiplin.

Pendidikan di SMK dapat menerapkan berbagai pola penyelengaraan

pendidikan yang dapat dilaksanakan secara terpadu menurut UU No 109 Tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi yaitu

dapat disimpulkan sebagai berikut: Pola pendidikan sistem ganda (PSG), multi

entry multi exit (MEME), dan pendidikan jarak jauh.

1. Pola pendidikan sistem ganda (PSG), adalah pola penyelenggaraan diklat yang

dikelola bersama-sama antara SMK dengan industri/asosiasi profesi sebagai

institusi pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga
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tahap evaluasi dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program dengan

menggunakan berbagai bentuk alternatif pelaksanaan, seperti day release, block

release, dsb. Durasi pelatihan di industri dilaksanakan selama 6 (enam) bulan

s.d. 1 (satu) tahun pada industri dalam dan luar negeri. Pola pendidikan sistem

ganda diterapkan dalam proses penyelenggaraan SMK dalam rangka lebih

mendekatkan mutu lulusan dengan kemampuan yang diminta oleh dunia

industri/usaha.

2. Pola multi entry multi exit sebagai perwujudan konsep pendidikan dengan

sistem terbuka, diterapkan agar peserta didik dapat memperoleh layanan secara

fleksibel dalam menyelesaikan pendidikannya. Dengan pola ini, peserta didik

di SMK dapat mengikuti pendidikan secara paruh waktu karena sambil bekerja

atau mengambil program/kompetensi di berbagai institusi pendidikan antara

lain SMK lain, lembaga kursus, diklat industri, politeknik, dan sebagainya.

3. Pendidikan jarak jauh adalah suatu pola pembelajaran dimana peserta didik di

SMK dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa perlu hadir secara fisik di

sekolah. Pola ini akan diterapkan secara terbatas hanya bagi mata diklat atau

kompetensi yang memungkinkan untuk dilaksanakan sepenuhnya secara

mandiri. Ada tiga bentuk RPL yang diatur oleh Permendikbud Nomor 73 Tahun

2013, yang salah satunya adalah mengakui capaian pembelajaran yang

diperoleh individu melalui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman

kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dalam rangka

pembelajaran sepanjang hayat.
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Program pendidikan kejuruan di era Revolusi Industri 4.0 harus didukung

oleh semua pihak, termasuk pemimpin sekolah, guru, siswa, orang tua, masyarakat

dan industri, serta pemerintah. Pemimpin sekolah harus dapat menciptakan dan

mengawal kebijakan yang beorientasi pada penyelenggaraan proses pembelajaran

di SMK yang baik dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Guru harus mampu

membimbing, mendorong dan memfasilitasi siswa agar mereka dapat

mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan zaman. Orang tua, masyarakat dan

industri harus berkontribusi sesuai dengan peran masing masing. Pemerintah

sebagai stakeholder utama harus mampu memberi arah dan haluan pendidikan yang

kuat serta menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan pendidikan yang

berkualitas di SMK, yang meliputi dana pengembangan sarana dan prasarana serta

dana operasional pendidikan.

C. Pembelajaran Abad 21

1. Definisi Pembelajaran Abad 21

Pembelajaran abad 21 ini adalah istilah model pembelajaran yang baru dimulai

sejak tahun 2000 untuk menunjukkan kepada dunia pendidikan bahwasanya model

pembelajaran dengan pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru

berubah menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada pembelajaran

yang tradisional bisa dipahami sebagai pola pembelajaran dimana guru banyak

memberikan ceramah sedangkan siswa banyak mendengar, mencatat, dan

menghafal. Satu hal lain yang penting yaitu guru akan menjadi contoh pembelajar

(learning model), guru harus mengikuti perkembangan ilmu terakhir sehingga
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dalam seluruh proses pembelajaran ini guru dan siswa akan belajar bersama namun

guru mempunyai tugas untuk mengarahkan dan mengelola kelas.

Menurut Jennifer Nichols dalam Abdur R., et al (2016: 6-7) menyederhanakannya

ke dalam 4 prinsip pokok pembelajaran abad ke 21 yang dijelaskan dan

dikembangkan seperti berikut ini.

a. Instruction should be student centered

Pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa ditempatkan sebagai subyek

pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang

dimilikinya. Siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi

pelajaran yang diberikan guru, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan

keterampilannya, sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berfikirnya.

Siswa diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi

di masyarakat.

b. Education should be collaborative

Siswa harus diajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain.

Berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai

yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu

didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam

mengerjakan suatu proyek, siswa perlu diajarkan bagaimana menghargai kekuatan

dan talenta setiap orang serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri

secara tepat dengan mereka.
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c. Learning should have context

Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap

kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan

dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan yang memungkinkan

siswa terhubung dengan dunia nyata. Guru membantu siswa agar dapat menemukan

nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya serta dapat

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru melakukan penilaian

kinerja siswa yang dikaitkan dengan dunia nyata.

d. Schools should be integrated

Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang

bertanggungjawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat

dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian

masyarakat dimana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas

tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa dapat dilibatkan dalam berbagai

pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti: program kesehatan,

pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, siswa perlu diajak pula

mengunjungi panti asuhan untuk melatih kepekaan empati dan kepedulian

sosialnya.

2. Peluang SMK dan Tantangan Pembelajaran Abad 21

Menjawab tantangan industri 4.0, Bukit (2014) dalam Yahya (2018: 11),

Menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan (vocational education) sebagai

pendidikan yang berbeda dari jenis pendidikan lainnya harus memiliki karakteristik

sebagai berikut:
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(1) berorientasi pada kinerja induvidu dalam dunia kerja; (2) justifikasi
khusus pada kebutuhan nyata di lapangan; (3) fokus kurikulum pada aspek-
aspek psikomotorik, (4) tolak ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di
sekolah; (5) kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja; (6) memerlukan
sarana dan prasarana yang memadai; dan (7) adanya dukungan masyarakat.

Pembelajaran abad 21 memiliki tantangan tersendiri, adapun tantangan

pendidikan abad 21 menurut PBB yaitu membangun masyarakat berpengetahuan

(knowledge-based society) yang memiliki:

a. Keterampilan melek TIK dan media (ICT and media literacy skills)

b. Ketrampilan berpikir kritis (critical thinking skills)

c. Ketrampilan memecahkan masalah (problem-solving skills)

d. Ketrampilan berkomunikasi efektif (effective communication skills)

e. Ketrampilan bekerjasama secara kolaborasi (collaborative skills)

Kelima karakteristik masyarakat abad 21 menurut PBB tersebut dapat

dibangun melalui pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran. Dalam konteks

pendidikan, sesungguhnya peran TIK adalah sebagai “enabler” atau alat untuk

memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta

menyenangkan. Jadi, TIK dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan

tujuan itu sendiri.

Bila dilihat dari sisi peran TIK bagi guru, maka pengintegrasian TIK dalam

proses pembelajaran seharusnya memungkinkan guru untuk:

a. Menjadi fasilitator, kolaborasi, mentor, pelatih, pengarah, dan teman belajar

b. Dapat memberikan pilihan dan tanggungjawab yang besar kepada siswa untuk

mengalami peristiwa belajar.



25

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari Dewan Konferensi, oleh Charles

Fadel dalam laporan Partnership for 21st Century Skills ia menyebutkan,

pembelajaran abad 21 dan pendidkan dini haruslah dapat memasukkan

pembelajaran dasar sehingga dapat melahirkan tenaga kompeten. Hal ini dapat

dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Work Requirement Survey
Basic Knowledge/Skills Applied Skills

English Language
Reading Comprehension (in English)

Critical Thinking/Problem Solving
Oral Communication

Writing in English
Mathematics
Science
Government
Humanities/Arts
Foreign Languanges
History/Geography

Written Communications
Teamwork/Collaboration
Diversity
Information Technology Application
Leadership
Creativity/Innovation
Lifelong learning/Self Direction
Profesionalism/Work Ethic
Ethics/Social Responsibility

(Sumber: OECD/CERI Paris, May 2008)

D. Pengertian Kepemimpinan dan Kepala Sekolah

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sikap serta upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk

dapat mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada orang yang

dipimpin. Dalam kehidupan organisasi sosok pemimpin adalah seseorang yang

mampu memberikan arahan dalam bertindak dan perubahan yang akan berdampak

pada keberlangsungan organisasi dari lingkungan, budaya, serta persepsi

anggotanya.

Menurut Sudarwan Danim (2004: 56) ia mengatakan, kepemimpinan adalah

setiap perbuatan yang dilakukan oleh induvidu atau kelompok untuk
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mengkoordinasi dan memberi arah kepada induvidu atau kelompok yang tergabung

di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karenanya, pemimpin haruslah mampu membuat perubahan, memiliki

kecerdasan intelektual, dan ketajaman berpikir sehingga dalam menganalisis

berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan solusi yang terbaik untuk

mencapai tujuan dan visi. Menurut Afwan (2013: 22), terdapat empat karakteristik

kepemimpinan yaitu:

kecakapan personal, motivasi, inspirasi, dan cepat tanggap permasalahan
oleh pemimpin untuk keberlangsungan organisasi. Kepemimpinan ini
adalah serangkaian aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dengan
kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin tersebut. Perlunya memiliki jiwa
kepemimpinan bagi seorang pemimpin adalah agar dapat menjalankan
tugasnya sebagai pemimpin dalam menjalankan perannya untuk
mempengaruhi orang di bawahnya sehingga stafnya dapat berpikir dan
bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan yang
nyata.

Dalam kepemimpinan ini sering kali juga diartikan sebagai komunikasi satu

arah, dikarenakan yang menjadi pusat sumber perintah adalah seorang pemimpin

seorang. Menurut Usman (2016: 3), “keunggulan seorang pemimpin dapat berubah

senioritas, pengalaman, keahlian, karismatik, kekayaan, kegantengan, atau

kecantikan dan sebagainya”.

Perbedaan persepsi tentang pengertian kepemimpinan ini juga dapat dilihat

dari tahun ke tahun. Pada tahun 1920-an, kepemimpinan didefinisikan sebagai

pengarahan yang menyebabkan kepatuhan, kehormatan, kesetiaan, dan kerja sama

bawahan. Pada tahun 1930-an, kepemimpinan didefinisikan sebagai proses yang

diorganisasikan untuk mencapai tujuan. Pada tahun 1940-an, kepemimpinan adalah

kemampuan membujuk orang lain langsung di bawah kekuasaan, posisi, atau
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lingkungan. Pada tahun 1950-an, kepemimpinan adalah menggerakkan kelompok

menggunakan kewenangan sesuai kebutuhan kelompok. Pada tahun 1960-an,

kepemimpinan adalah memengaruhi orang untuk mencapai tujuan bersama. Pada

tahun 1970-an, kepemimpinan adalah memengaruhi orang lain berdasarkan ciri-ciri

orang yang dipengaruhi. Pada tahun 1980-an, kepemimpinan adalah menginspirasi

orang untuk bertindak. Pada tahun 1990-an, kepemimpinan adalah memengaruhi

pengikut melakukan perubahan untuk mencapai tujuan. Awal abad ke-21,

kepemimpinan adalah orang yang paling peka dan bertanggungjawab terhadap

tindakan organisasi. McFarland, et al (1993) dalam Bass & Bass (2008: 15).

menyatakan enam tema kepemimpinan yang perlu diapresiasi di abad ke-21 yaitu:

(1) Leadership is no longer the exclusive domain of the top boss. (2)
Leadership facilitates excellence in others. (3) Leadership is not same
management. (4) Leadership has a sensitive, humanistic dimension. (5)
Leaders needs to take a holistic approach, applying a variety of qualities,
skills, and capabilities. (6) Leadership is the mastery of anticipating,
initiating, and implementing change.

Pendapat yang disampaikan oleh McFarland, et al memiliki konsep berfikir

yang relevan sampai dengan saat ini, pada kepemimpinan saat ini seorang

pemimpin masih merupakan orang yang memiliki posisi dan pengaruh yang besar

dalam organisasi apapun, dan anggotannya mengakui dan menghargai setiap

kebijakan yang dibuat oleh atasannya. Seorang pemimpin memberikan pelayanan

yang terbaik untuk staf dan anggotanya, seorang pemimpin memiliki perbedaan

dengan seorang manajer. Jika seorang manajer mengupayakan keberhasilan produk

yang dihasilkan maka seorang pemimpin dituntut untuk melayani anggotanya

dengan memberikan fasilitas yang nyaman dalam bekerja sehingga tercapai

kepuasan pegawai terhadap pelayanan yang diberikan, dampaknya adalah semua
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pekerjaan akan berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan tercapai. Seorang

pemimpin membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Hal ini dikarenakan

seorang pemimpin dituntut untuk mempunyai kepedulian dari dimensi kemanusian,

menerapkan berbagai standar mutu, keterampilan dan kemampuan untuk mengatasi

kemungkinan yang terjadi, memiliki gagasan yang cemerlang, dan mampu

melakukan perubahan.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli dalam kepemimpinan ini maka dapat

disimpulkan bahwasanya kepemimpinan adalah usaha dan peran yang dilakukan

seseorang untuk mempengaruhi orang lain demi tercapainya tujuan bersama secara

efektif dan efisien. Berdasarkan simpulan tersebut maka kepemimpinan memiliki

empat unsur pokok yaitu: (1) ada yang memimpin, (2) ada yang dipimpin, (3) ada

tujuan yang dicapai, (4) ada caranya mencapai tujuan. Selain itu juga terdapat

komponen yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinannya yaitu :

(1) Memiliki kekuasaan atau posisi yang berpengaruh dan telah diakui

keberadaanya, (2) Memiliki tanggungjawab terhadap keberhasilan yang dicapai, (3)

Mampu menciptakan suasana pekerjaan yang nyaman dan harmonis (4) Memiliki

kecakapan dalam bertindak menyelesaikan masalah, (5) Mengedepankan kepada

efektivitas pekerjaan, (6) Mampu berpikir untuk jangka yang Panjang, (7) Memiliki

keberanian dalam memutuskan kebijakan, (8) Dapat menjalin hubungan yang

harmonis kepada semua unit kerja, (9) Memiliki gagasan yang baru dan cemerlang.

2. Pengertian Kepala Sekolah

Kepala sekolah berasal dari kata ‘kepala’ dan ‘sekolah’, jika diartikan kepala

adalah sebagai isyarat bagian terpenting, pusat segala pengaturan, dan tempat untuk
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menentukan sebuah keputusan baik buruknya jalan anggotanya. Sedangkan sekolah

dapat dinotasikan sebagai tempat sarana publik yang diperuntukkan untuk kegiatan

pembelajaran formal yang telah memiliki kurikulum pembalajaran dan pengajaran

serta terdapat berbagai satuan unit kerja. Apabila keduanya digabungkan maka

pengertian kepala sekolah dapat diartikan sebagai berikut menurut beberapa ahli.

Wahjosumidjo (2003: 83), menyatakan bahwa Kepala sekolah dapat

didefenisikan sebagai: “seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau

tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid

yang menerima pelajaran”. Sagala (2010: 88) menyatakan bahwa: “kepala sekolah

adalah orang yang diberi tugas dan tanggungjawab mengelola sekolah,

menghimpun, memanfaatkan, dan menggerakkan seluruh potensi sekolah secara

optimal untuk mencapai tujuan”.

Berdasarkan di atas dapat disumpulkan bahwasanya kepala sekolah adalah

jabatan formal yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memimpin sebuah

sekolah dengan memanfaatkan segala potensi yang ada disekolah maupun di luar

sekolah dan bertanggungjawab penuh terhadap kelancaran proses belajar mengajar

di sekolah. Akib (2008: 65) mengemukakan bahwa:

Sebagai seorang pejabat formal, kepala sekolah mempunyai tugas dan
tanggungjawab terhadap atasan, terhadap sesama rekan kepala sekolah
atau lingkungan terkait dan kepada bawahan. Mengingat kedudukannya
yang terkait kepada atasan/bawahan, maka seorang kepala sekolah: (1)
wajib loyal dan melaksanakan apa yang digariskan oleh atasan, (2) wajib
berkonsultasi atau memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas yang
menjadi tanggungjawabnya, dan (3) wajib selalu memelihara hubungan
yang bersifat hirarki antara kepala sekolah dan atasan. Kepada sesama
rekan kepala sekolah atau instansi terkait kepala sekolah: (1) wajib
memberikan hubungan kerja sama yang baik dengan para kepala sekolah
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yang lain, dan (2) wajib memelihara hubungan kerja sama dengan sebaik-
baiknya dengan lingkungan baik dengan instansi terkait maupun tokoh-
tokoh masyarakat dan BP3. Kepala sekolah berkewajiban menciptakan
hubungan yang sebaik-baiknya dengan para guru, staf dan siswa. Sebab
esensi kepemimpinan adalah kepengikutan orang lain.

Adapun seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam

memimpin sekolah secara keseluruhan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 13 Tahun 2007, dijelaskan bahwa kompetensi kepala sekolah

harus di tunjukan dalam aktivitas kesehariannya yang meliputi:

a. Kompetensi kepribadian
1) Berakhlak mulia, mengembangkan budaya, tradisi akhlak mulia dan

menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.
2) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
3) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala

sekolah/madrasah.
4) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
5) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan

sebagai kepala sekolah/madrasah.
6) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
b. Kompetensi manajerial
1) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan

perencanaan.
2) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan

kebutuhan.
3) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pedayagunaan sumber

daya sekolah/madrasah secara optimal.
4) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju

organisasi pembelajar yang efektif.
5) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif serta

inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
6) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
7) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka

pendayagunaan secara optimal.
8) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan
sekolah/madrasah.

9) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru
dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.

10) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai
dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
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11) Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip
pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

12) Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung
pencapaian tujuan sekolah/madrasah.

13) Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung
kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.

14) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung
penyusunan program dan pengambilan keputusan.

15) Memanfaakan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan
pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.

16) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta
merencanakan tindak lanjutnya.

c. Kompetensi kewirausahaan
1) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan

sekolah/madrasah.
2) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai

organisasi pembelajar yang efektif.
3) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.
4) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan

produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.
d. Kompetensi supervisi
1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan

profesionalisme guru.
2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka

peningkaan profesionalisme guru.
e. Kompetensi sosial
1) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah.
2) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
3) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Jadi kepemimpinan kepala sekolah adalah upaya sekaligus peran tokoh

sebagai seorang pemimpin di dalam lingkup persekolahan, dimana memiliki tugas

dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dalam ranah pendidikan melalui

kebijakan-kebijakannya. Kepala sekolah sebagai penentu keberhasilan peserta

didik yang produktif dan memiliki kompetensi bersaing di lapangan pekerjaan atau

di masyarakat.
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3. Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah

Dalam kehidupan berorganisasi di sekolah fungsi kepala sekolah sebagai

seorang pemimpin adalah sangat dibutuhkan. Menurut James F. Stoner (2003: 161),

Pemimpin mempunyai dua fungsi pokok yaitu:

(a) task related/problem solving function dalam fungsi ini kepala sekolah
mempunyai tugas memberi saran dalam pemecahan masalah serta
memberikan sumbangan informasi dan pendapat dan (b) Group
maintenance function/social function, yang berarti kepala sekolah dalam
fungsi ini dapat menjembatani atau penengah kelompok. Kepala sekolah
sebagai pemimpin harus memperhatikan dan mempratikkan fungsi
kepemimpinan dalam kehidupan sekolah.

Fungsi kepemimpinan menurut Fakry dan Rosmiati (2005: 172) mengatakan

bahwa fungsi pemimpin adalah kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja

sebagai:

a. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerja sama,
dengan penuh rasa kebebasan.

b. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri yaitu ikut
serta dalam memberikan rangsangan dan membantu kepada kelompok
dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan.

c. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja,
yaitu membentuk kelompok dalam menganalisis situasi untuk
kemudian menetapkan prosedur yang paling praktisdan efektf.

d. Pemimpin bertanggungjawab dalam mengambil keputusan bersama
dengan kelompok, pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok
untuk belajar dari pengalaman.

e. Pemimpin mempunyai tanggungjawab untuk melatih kelompok
menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai
hasilnya secara jujur dan objektif.

f. Pemimpin bertanggungjawab dalam mengembangkan dan
mempertahankan eksistensi organisasi.

Kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpinannya dituntut untuk

menggunakan kelebihannya seperti akhlak, semangat, dan kecerdasannya. Oleh

karenanya, berdasarkan pendapat para ahli di atas seorang kepala dalam
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menjalankan tugas dan fungsinya harus memiliki kompetensi kepribadian sebagai

berikut:

a. Dalam menghadapi warga sekolah yang beragam, kepala sekolah harus dapat

bertindak bijaksana dan adil. Kepala sekolah harus dapat memperlakukan

semua warga sekolah dengan sama, sehingga dapat menciptakan semangat

kebersamaan diantara guru, staf, dan para siswa (arbitrating).

b. Kepala sekolah memberi saran, sugesti, anjuran, sehingga dapat memelihara

dan meningkatkan semangat, rela berkorban, rasa kebersamaan dalam

melaksanakan tugas masing-masing (sugesting).

c. Kepala sekolah memenuhi atau menyediakan dukungan yang diperlukan oleh

guru, staf, dan siswa baik berupa dana, peralatan, waktu, dan suasana

mendukung (supplying objectives).

d. Kepala sekolah harus dapat menciptakan rasa aman di dalam lingkungan

sekolah sehingga guru, staf, dan siswa dalam melaksanakan bebas dari

perasaan gelisah, kekhawatiran, serta memperoleh jaminan keamanan dari

kepala sekolah (providing security).

e. Kepala sekolah harus menjaga integritasnya sebagai orang yag menjadi pusat

perhatian karena menjadi orang yang mewakil kehidupan sekolah

(representing).

f. Kepala sekolah harus mampu menimbulkan dan menggerakkan semangat guru,

staf, dan siswa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (catalysing).
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g. Kepala sekolah sebagai sumber semangat bagi guru, staf, dan siswa sehingga

mereka menerima, memahami, tujuan sekolah secara antusias, bekerja secara

bertanggungjwab kearah tercapainya tujuan sekolah (inspiring).

h. Kepala Sekolah harus dapat menghargai apapun yang dihasilkan oleh guru,

stafnya (praising).

Menyadari adanya peranan tersebut kiranya sangat berguna bagi para kepala

sekolah untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan menuju ke arah yang lebih

baik lagi. Fungsi kepala sekolah secara umum yaitu sebagai Edukator, Manager,

Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, dan Motivator (EMASLIM).

a. Kepala sekolah sebagai edukator

Dalam melakukan fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah memiliki strategi

yang tepat dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kepandidikan di

sekolahnya. Fungsi kepala sekolah sebagai edukator adalah menciptakan iklim

yang kondusif, memberi nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan

kepada tenaga kependidikan serta melaksanakan model pembelajaran yang

menarik seperti team teaching, moving class, dan mengadakan program

akselerasi bagi peserta didik yang cerdas di atas normal

b. Kepala sekolah sebagai manajer

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan,

mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan seluruh

sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan

suatu proses karena semua manajer dengan ketangkasan dan keterampilan yang
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dimiliki mengusahakan dan mendayagunakan berbagai kegiatan yang saling

berkaitan untuk mencapai tujuan.

c. Kepala sekolah sebagai administrator

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang erat dengan

berbagai aktivitas pengeloalaan administrasi yang bersifat pencatatan,

penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah.

d. Kepala sekolah sebagai supervisor

Sebagai supervisor, kepala sekolah mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh

tenaga kependidikan. Supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala

sekolah yang berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi

pendidikan modern diperlukan supervisor khusus yang independen dan dapat

meningkatkan objektivitas pembinaan dan pelaksanaan tugasnya.

e. Kepala sekolah sebagai leader

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memberikan petunjuk dan

pengawasan, meningkatkan kemauan dan kemampuan tenaga kependidikan,

serta membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas.

f. Kepala sekolah sebagai innovator

Dalam rangka melakukan peranannya sebagai inovator kepala sekolah harus

perlu memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis

dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan,

memberikan teladan kepada tenaga kependidikan dan mengembangkan model

pembelajaran yang inovatif.
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g. Kepala sekolah sebagai motivator

Sebagai motivator, kepala sekolah memiliki strategi yang tepat untuk

memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan

berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui

pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan

secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui perkembangan

pusat sumber belajar.

4. Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah harus

mengetahui tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Adapun tugas-tugas dari

kepala sekolah seperti yang dikemukakan Wahjosumidjo (2002: 97) bahwa kepala

sekolah bekerja dengan dan melalui orang lain. Kepala sekolah berperilaku sebagai

saluran komunikasi di lingkungan sekolah sebagai berikut:

a. Kepala sekolah bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan.
Kepala sekola bertindak dan bertanggungjawab atas segala tindakan
yang dilakukan oleh bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh para
guru, siswa, staf, dan orang tua siswa tidak dapat dilepaskan dari
tanggungjawab kepala sekolah.

b. Dengan waktu dan sumber yang terbatas seorang kepala sekolah
harus mampu menghadapi berbagai persoalan. Dengan segala
keterbatasan, seorang kepala sekolah harus dapat mengatur
pemberian tugas secara cepat serta dapat memprioritaskan bila terjadi
konflik antara kepentingan bawahan dengan kepentingan sekolah.

c. Kepala sekolah harus berfikir secara analitik dan konsepsional.
Kepala sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui satu
analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan satu solusi yang
fleksibel. Serta harus dapat melihat setiap tugas sebagai satu
keseluruhan yang saling berkaitan.

d. Kepala sekolah adalah seorang mediator atau juru penengah. Dalam
lingkungan sekolah sebagai suatu organisasi di dalamnya terdiri dari
manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda yang
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bisa menimbulkan konflik untuk itu kepala sekolah harus jadi
penengah dalam konflik tersebut.

e. Kepala sekolah adalah seorang politisi. Kepala sekolah harus dapat
membangun hubungan kerja sama melalui pendekatan persuasif dan
kesepakatan (compromise). Peran politis kepala sekolah dapat
berkembang secara efektif, apabila: (1) dapat dikembangkan prinsip
jaringan saling pengertian terhadap kewajiban masing-masing, (2)
terbentuknya aliansi atau koalisi, seperti organisasi profesi, OSIS,
BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan), dan
sebagainya; (3) terciptanya kerjasama (cooperation) dengan berbagai
pihak, sehingga aneka macam aktivitas dapat dilaksanakan.

f. Kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam berbagai macam
pertemuan kepala sekolah adalah wakil resmi sekolah yang
dipimpinnya.

g. Kepala sekolah mengambil keputusan sulit. Tidak ada satu organisasi
pun yang berjalan mulus tanpa permasalahan. Demikian pula sekolah
sebagai suatu organisasi tidak luput dari persoalan dan kesulitan-
kesulitan. Dan apabila terjadi kesulitan kepala sekolah diharapkan
berperan sebagai orang yang dapat menyelesaikan persoalan yang
sulit tersebut.

Kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya, selain harus tahu dan

paham tugasnya sebagai pemimpin, yang tak kalah penting dari itu semua

seyogyanya kepala sekolah memahami dan mengetahui perannya. Adapun peran-

peran kepala sekolah yang menjalankan peranannya sebagai manajer seperti yang

diungkapkan oleh Wahjosumidjo (2002: 90) yaitu:

(1) Peranan hubungan antar perseorangan, (2) peranan informasional, dan
(3) sebagai pengambil keputusan. Dari ketiga peranan kepala sekolah
sebagai manajer tersebut, dapat penyusun uraikan sebagai berikut:

1. Peranan hubungan antar perseorangan: (a) Figurehead, berarti lambang
dengan pengertian sebagai kepala sekolah sebagai lambang sekolah,
(b) kepemimpinan (leadership), kepala sekolah adalah pemimpin untuk
menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah sehingga dapat
melahirkan etos kerja dan peoduktivitas yang tinggi untuk mencapai
tujuan, dan (c) penghubung (liasion), kepala sekolah menjadi
penghubung antara kepentingan kepala sekolah dengan kepentingan
lingkungan di luar sekolah. Sedangkan secara internal kepala sekolah
menjadi perantara antara guru, staf, dan siswa.

2. Peranan informasional: (a) Sebagai monitor, kepala sekolah selalu
mengadakan pengamatan terhadap lingkungan karena kemungkinan
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adanya informasi-informasi yang berpengaruh terhadap sekolah, (b)
sebagai disseminator, kepala sekolah bertanggungjawab untuk
menyebarluaskan dan memabagi-bagi informasi kepada para guru, staf,
dan orang tua murid, dan (c) spokesman, kepala sekolah menyabarkan
informasi kepada lingkungan di luar yang dianggap perlu.

3. Sebagai pengambil keputusan: (a) entrepreneur, kepala sekolah selalu
berusaha memperbaiki penampilan sekolah melalui berbagai macam
pemikiran program-program yang baru serta malakukan survei untuk
mempelajari berbagai persoalan yang timbul di lingkungan sekolah, (b)
orang yang memperhatikan gangguan (disturbance handler), kepala
sekolah harus mampu mengantisipasi gangguan yang timbul dengan
memperhatikan situasi dan ketepatan keputusan yang diambil,
(c) orang yang menyediakan segala sumber (a resource allocater),
kepala sekolah bertanggungjawab untuk menentukan dan meneliti siapa
yang akan memperoleh atau menerima sumber-sumber yang disediakan
dan dibagikan, dan (d) a negotiator roles, kepala sekolah harus mampu
untuk mengadakan pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar
dalam memnuhi kebutuhan sekolah.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Sri Setiawati dalam penelitiannya

tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru yang

dilakukan di semua SMKN Kabupaten Gunungkidul yang kesimpulannya adalah

sebagai berikut:

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika seorang
guru didukung dengan kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan
memiliki motivasi kerja yang tinggi serta didukung oleh budaya sekolah
yang baik maka 42,2% guru tersebut cenderung memiliki kinerja yang yang
baik dan profesional.

Seperti halnya diungkapkan di muka, banyak faktor penghambat tercapainya

kualitas keprofesionalan kepemimpinan kepala sekolah seperti proses

pengangkatannya tidak transparan, rendahnya mental kepala sekolah yang ditandai

dengan kurangnya motivasi, dan semangat serta kurangnya disiplin dalam

melakukan tugas, dan seringnya datang terlambat, wawasan kepala sekolah yang

masih sempit serta banyak faktor penghambat lainnya. Hal ini mengimplikasikan

rendahnya produktivitas kerja kepala sekolah yang berimplikasi juga pada mutu
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(input, proses, dan output). Berdasarkan permasalahan tersebut, menurut

Damayanti (2008: 8-9) pemecahannya adalah sebagai berikut,

a. Pembinaan kemampuan profesional kepala sekolah
Wadah yang telah dikembangkan dalam pembinaan kemampuan

profesional kepala sekolah adalah Musyawarah Kepala Sekolah
(MKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Pusat Kegiatan
Kepala Sekolah (PKKS). Disamping itu, peningkatan dapat dilakukan
melalui pendidikan, dengan program sarjana atau paska sarjana bagi
para kepala sekolah sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga tidak
terlepas dari koridor disiplin ilmu masing-masing.

b. Revitalisasi MKKS
Melalui MKKS dapat dipikirkan bagaimana menyiasati kurikulum

yang padat dan mencari alternatif pembelajaran yang tepat serta
menemukan berbagai variasi metode dan variasi media untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran. Upaya mengefektifkan MKKS
semua kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh guru dan kepala
sekolah dalam kegiatan pendidikan dapat dipecahkan dan diharapkan
dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

c. Peningkatan disiplin
Dalam menumbuhkan kepala sekolah profesional dalam

paradigma baru manajemen pandidikan di sekolah diperlukan adanya
peningkatan disiplin untuk menciptakan iklim sekolah yang lebih
kondusif dan dapat memotivasi kerja, serta menciptakan budaya kerja
dan budaya disiplin para tenaga kependidikan dalam melakukan
tugasnya di sekolah.

d. Pembentukan kelompok diskusi profesi
Kelompok diskusi profesi dapat dibentuk untuk mengatasi tenaga

kependidikan yang kurang semangat dalam melakukan tugas
kependidikan di sekolah yang melibatkan pengawas sekolah, komite
sekolah atau orang lain yang ahli dalam memecahkan masalah yang
dihadapi kepala sekolah dan tenaga kependidikan.

e. Peningkatan layanan perpustakaan dan penambahan koleksi
Salah satu sarana peningkatan profesionalisme kepala sekolah

adalah tersedianya buku yang dapat menunjang kegiatan sekolah dalam
mendorong visi menjadi aksi. Karena akan sangat sulit dapat
mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme kepala sekolah
jika tidak ditunjangkan oleh sumber belajar yang memadai.

Selain itu kepala sekolah harus memiliki visi dan misi, serta strategi

manajemen pendidikan secara utuh yang berorientasi kepada mutu. Strategi ini

dikenal dengan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau kalau dunia bisnis dikenal
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dengan nama Total Quality Management (TQM). Hal itu merupakan usaha

sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus-menerus memperbaiki kualitas

layanan. Sedikitnya terdapat lima sifat layanan yang harus diwujudkan oleh kepala

sekolah agar ‘pelanggan’ puas yakni: layanan sesuai dengan yang dijanjikan

(reliability), mampu menjamin kualitas pembelajaran (assurance), iklim sekolah

yang kondusif (tangible), memberikan perhatian penuh kepada peserta didik

(emphaty), dan cepat tanggap terhadap kebutuhan peserta didik (responsiveness).

5. Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan

Peserta didik di era digital ini tentunya sangat berbeda karakteristiknya

dengan era dimana pendidik hidup di usianya. Menurut Prensky (2001) dalam

bukunya Fliptar Abdi Alam (2019: 63) , generasi yang lahir di era digital ini adalah

digital native, yang artinya, sejak lahir telah dilingkupi oleh berbagai macam

peralatan digital seperti computer, video game, digital music player, kamera video,

telepon seluler serta berbagai macam perangkat khas era digital. Kondisi ini

berpengaruh besar pada psikologis anak-anak muda bangsa ini. Secara psikologis

manusia berada pada perkembangan peta kognitifnya, perkembangan beragamnya

kebutuhan, perubahan pada kebiasaan, adat istiadat, budaya dan tata nilainya.

Seiring dengan perkembangan zaman, secara tidak langsung terjadi pergeseran nilai

dan makna dalam cara memandang suatu permasalahan. Penanaman karakter baik

ini harus dilakukan oleh seorang guru dengan pola pendidikan yang sesuai dengan

tuntutan kemajuan zaman abad 21.
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Pendidikan abad 21, mengacu pada tiga konsep pendidikan (yang telah

diadaptasi oleh Kemendikbud) untuk mengembangkan kurikulum baru, pada semua

tingkatan pendidikan dari SD sampai SLTA. Tiga konsep itu adalah, 21st century

skills (Trilling dan Fadel, 2009), Scientific Approach (Dyer, et. Al, 2009) dan

Authentic Assesment (Wiggins dan Mc Tighe, 2011), diadaptasi untuk

mengembangkan pendidikan Indonesia menuju Generasi Emas tahun 2045.

Menjawab tantangan itu, seorang guru abad 21 juga bergeser persepsinya tentang

belajar dan mengajar. Guru abad 21 haruslah memiliki kreatifitas dan inovasi yang

tinggi untuk dapat memenuhi layanan pembelajaran yang akan diberikan pada

peserta didiknya. Guru abad 21 harus mengubah gaya mengajar dari cara lama

menjadi gaya mengajar yang lebih komunikatif. Pembelajaran harus merujuk pada

empat karakter belajar abad 21 yang dikenal dengan 4C yaitu critical thinking dan

problem solving, creative dan innovation, collaboration, dan communication.

Tugas Guru dalam suatu proses pembelajaran di abad 21 adalah memfasilitasi

peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif dengan menyajikan isu penting

tentang permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan

materi yang sedang dipelajari. Peserta didik akan termotivasi untuk mengasah

kemampuan berpikirnya dalam meyelesaikan setiap permasalahan yang muncul,

sehingga dapat membentuk pengetahuannya sendiri. Dalam proses membentuk

pengetahuan tersebut seorang guru harus memberikan kesempatan pada setiap

peserta didiknya, untuk berkolaborasi dengan teman lain dalam kelompok (team

work), sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi multi arah. Komunikasi
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timbal balik antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, serta

komunikasi dengan sumber belajar.

Agar proses pembelajaran tersebut dapat berlangsung dengan baik satuan

pendidikan harus mampu menyediakan seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam Kemendbud (2003)

sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan
Negara.

Menuut Imam Sujadi (2017: 2) sejalan dengan pengertian tersebut,

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik.

Demi mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Lembaga pendidikan berfungsi sebagai suatu harapan atau keinginan

masyarakat dalam mendidik generasi muda sehingga mampu berperan dalam

mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik, memperbaiki nilai-nilai lama
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menjadi nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mengembangkan

nilai-nilai baru yang berguna bagi masyarakat. Tuntutan masyarakat tersebut

muncul disebabkan adanya perubahan nilai dalam masyarakat, perubahan sistem

sosial, perubahan dalam perekonomian, perubahan politik, perkembangan dalam

ilmu dan teknologi, perubahan kebijakan pendidikan, dan berbagai masalah yang

terjadi dalam dunia internasional. Perubahan sistem sosial merupakan perubahan

yang dirancang secara sistematis agar terjadi tetapi perubahan sistem sosial itu

dapat pula terjadi karena berbagai faktor yang tidak dalam kontrol dan tidak

direncanakan. Perubahan sistem sosial yang dirancang mungkin berkaitan dengan

aspek kehidupan lain misalnya ketika terjadi perubahan dalam sistem

ketatanegaraan dari sistem yang sentralistis ke desentralistis, kehidupan ekonomi

dari agraris ke industri, kehidupan ekonomi dari industri ke informasi, kehidupan

ekonomi dari informasi ke kreatif, kehidupan ekonomi dari kreatif ke mindset.

Perubahan sistem nilai dalam masyarakat terjadi akibat dari terjadinya

berbagai perubahan dalam masyarakat dan sebagaimana perubahan lainnya

menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk

kehidupan baru yang diperkirakan tersebut. Hal ini serupa dengan yang

diungkapkan oleh Th. Sukardi dan Putut Hargiyarto (2007: 156) dalam

penelitiannya yaitu peran bursa kerja khusus sebagai upaya penempatan lulusan

SMK dalam rangka terwujudnya link and match antara sekolah dengan dunia

industri sebagai berikut:

Hal mudah dipahami karena keberhasilan penempatan lulusan sangat besar
pengaruhnya terhadap reputasi sekolah di dunia usaha dan dunia industri,
serta membawa dampak terhadap berbagai kegiatan sekolah, industri dll.
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Dengan demikian Bursa Kerja Khusus di sekolah menengah kejuruan
mempunyai peran yang strategis dalam usaha penempatan lulusan untuk
bekerja, hal ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan bimbingan
karir, magang di industri, rekrutmen tenaga kerja, seleksi dan penempatan
lulusan di industri.

Pendidikan harus peduli dan berupaya mempersiapkan generasi muda untuk

kehidupan yang lebih baik dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik, sikap

hidup yang lebih membangun citra kebangsaan yang positif, produktif, dan

mengangkat harkat bangsa dalam kontribusi terhadap masyarakat dunia. Kebijakan

pendidikan yang mengabaikan kenyataan ini akan sangat merugikan kehidupan

bangsa di masa mendatang. Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas

SDM karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Pada siaran pers nomor

04/SP/HM/BKKP/I/2018 Menteri Ristekdikti menjelaskan terdapat lima elemen

penting yang harus menjadi perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan

daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0, yaitu:

1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di sekolah seperti

penyesuaian kurikulum pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa

dalam hal data Information Technology (IT), Operational Technology (OT),

Internet of Things (IoT), dan big data analitic, serta mengintegrasikan objek

fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan

terampil terutama dalam aspek data literacy, technological literacy dan human

literacy.

2. Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan menengah yang adaptif dan

responsif terhadap era Revolusi Industri 4.0 dalam mengembangkan

transdisiplin ilmu dan bidang keahlian yang dibutuhkan.
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3. Persiapan sumber daya manusia khususnya guru dan peneliti serta perekayasa

yang responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0.

Selain itu, peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur

pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas

SDM.

4. Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung era Revolusi

Industri 4.0 serta ekosistem riset juga pengembangan untuk meningkatkan

kualitas dan kuantitas riset.

5. Terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan

produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi.

Terkait dengan era ‘disruptive technology’, dunia pendidikan menjadi garis

depan untuk mewujudkan perubahan peradapan kehidupan. Sebagai salah satu

lembaga pencetak tenaga trampil yang mampu mengubah peradapan kehidupan,

SMK harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan harus mampu

merespon kebutuhan masyarakat. Saat ini sudah banyak lembaga pendidikan yang

melakukan kegiatan pembelajaran secara online, sehingga SMK harus mampu

beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut agar sekolah dalam hal ini SMK

tidak ditinggalkan atau harus tutup. Meskipun dunia cepat berubah, namun dunia

pendidikan harus mampu cepat adaptif dalam menghadapi tantangan

perkembangan zaman dengan tetap menjaga karakter Indonesia. Setelah sejak dua

tahun lalu pemerintah sibuk pada fokus membangun infrastruktur, kini saatnya

pemerintah untuk fokus pada menyiapkan sumber daya manusia. Selama ini

anggaran untuk pendidikan vokasional terlampau kecil dan belum menjadi
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prioritas. Beberapa pihak telah merekomendasikan pemerintah untuk

memperbanyak sekolah kejuruan yang kurikulumnya disesuaikan dengan

kebutuhan dan tantangan Revolusi Industri 4.0 baik dalam sistem pendidikan

formal maupun non formal. Namun, selama ini terjadi mismatch antara kompetensi

yang dibangun melalui pendidikan di sekolah kejuruan dengan kebutuhan di

industri.

Indonesia tidak bisa menghindari terjadinya Revolusi Industri 4.0 dengan

adanya revolusi tersebut, banyak pekerjaan yang bersifat repetitif terancam

dihilangkan dan digantikan oleh teknologi. Meskipun demikian, dengan adanya era

Revolusi Industri 4.0 akan muncul pekerjaan yang baru. Untuk itu bangsa Indonesia

harus menyiapkan anak muda penerus bangsa agar dapat menyesuaikan diri dengan

menyediakan pendidikan yang dapat mengoptimalkan pengetahuan dan teknologi

yang tersedia saat ini melalui digitalisasi, komputasi, dan kemampuan analisis data

global.

Berdasarkan rumusan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam era

teknologi oleh presiden bersama pemimpin perusahaan terkemuka di Indonesia.

Setidaknya ada lima kemampuan yang harus dikuasai oleh tenaga kerja, antara lain

kemampuan bahasa asing terutama Bahasa Inggris, penguasaan bahasa

pemrograman (coding), kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan kreativitas.

Mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menyusun kerangka

revitalisasi SMK dengan munculnya Inpres Nomor 9 Tahun 2016. Inpres tersebut

memfasilitasi agar industri mendapat pasokan tenaga kerja kompeten dan semua

lulusan SMK bisa mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.
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Penyelenggaraan pendidikan SMK harus menghasilkan lulusan yang

memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja, serta harus didukung dengan biaya

pendidikan yang sepadan dengan keterampilan yang akan diperoleh lulusan SMK

era Revolusi Industri 4.0 yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48

Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pada Pasal 3 Ayat 3 tentang

mengklasifikasikan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ke dalam

biaya investasi dan biaya operasi. Selanjutnya biaya investasi terdiri atas biaya

investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Biaya

investasi menjadi tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Biaya

operasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu, biaya personalia dan nonpersonalia.

Sistem pendidikan kejuruan harus mampu memfasilitasi effective engagement

dalam setiap proses pembelajaran. Dalam hal ini SMK harus mampu memfasilitasi

pembelajaran visual yang memungkinkan siswa untuk mencoba dan melihat

hasilnya secara langsung, berkolaborasi dalam belajar untuk mendorong learner &

learning center, dan mengakses alat yang diperlukan serta informasi global yang

mendukung pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan mengenai kebutuhan

yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang dimaksud.

E. Hubungan Variabel Bebas dengan Variabel Terikat

1. Hubungan antara X1 dengan Y

Secara umum variabel profesionalisme kepala SMKN Bidang Teknologi

dan Rekayasa di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21 merupakan

perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi profesi serta telah memiliki standar

teknik dan etika suatu profesi. Dalam hal ini  profesionalisme yang diangkat dalam
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penelitian ini adalah profesionalisme kepala sekolah. Sebagai seorang kepala

sekolah sudah menjadi hal yang umum bahwasanya yang memimpin jalannya

sistem di sekolah tersebut merupakan sebuah kebijakan dan telah menjadi campur

tangan bagi kepala sekolah untuk mengatur.

Oleh karenanya, kepala sekolah dalam prosesnya pasti akan mendapatkan

berbagai macam tantangan baik permasalahan yang muncul dari internal maupun

eksternal sekolah. Selain itu dengan munculnya opini tuntutan kemajuan teknologi

sebagai akibat dari adanya Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21

mengharuskan sekolah khususnya kepala sekolah mencari sebuah solusi

kepemimpinan kepala sekolah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan

pendidikan. Hal ini adalah tantangan besar bagi SMK  karena mengalami dampak

langsung terhadap peningkatan kompetensi lulusannya agar dapat bersaing dan

siap bekerja di dunia industri.

2. Hubungan X2 dengan Y

Kepemimpinan kepala sekolah adalah wujud nyata yang harus dimiliki oleh

seorang kepala sekolah, dalam pekerjaannya kepala sekolah pasti menghadapi

berbagai macam tantangan kepemimpinan dalam mengelola sekolah baik masalah

internal maupun eksternal. Selain itu dengan munculnya opini tuntutan kemajuan

teknologi sebagai akibat dari adanya Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad

21 mengharuskan sekolah khususnya kepala sekolah mencari sebuah solusi

kepemimpinan kepala sekolah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

3. Hubungan X1 dan X2 dengan Y
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Seorang kepala sekolah dalam menghadapi tantangan kepemimpinannya

perlu adanya sikap profesionalisme dalam pekerjaannya, agar keputusan yang

diambil dapat selaras dengan kebutuhan. Munculnya opini tuntutan kemajuan

teknologi sebagai akibat dari adanya Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad

21 mengharuskan sekolah khususnya kepala sekolah mencari sebuah solusi

kepemimpinan kepala sekolah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

F. Kerangka Berfikir

Sebuah pekerjaan apapun seseorang haruslah dituntut agar dapat bekerja

secara profesional, sebagai seorang kepala sekolah telah memiliki standar teknis

yang harus terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Nasional Nomor 13 Tahun

2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah yaitu terdapat lima kompetensi

yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai berikut: (1) kompetensi

keperibadian, (2) kompetensi manajerial, (3) kompetensi kewirausahaan, (4)

kompetensi supervisi, dan (5) kompetensi sosial. Kelima kompetensi yang

terdapat pada kepala sekolah akan mempengaruhi sikap kepemimpinan kepala

sekolah dalam menentukan dan memutuskan sebuah kebijakan.

Perkembangannya kepala sekolah akan dihadapkan dengan berbagai

tantangan zaman seperti mulai diberlakukannya penerapan sistem pembelajaran

abad 21 yang menjadikan sekolah harus membangun warga sekolah yang

berpengatahuan (knowledge-based society) menurut PBB masyarakat

berpengetahuan adalah mereka yang memiliki: (1) keterampilan TIK dan media,

(2) keterampilan berpikir kritis, (3) keterampilan memecahkan masalah, (4)

keterampilan berkomunikasi efektif, dan (5) keterampilan bekerjasama secara
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kaloborasi. Peran TIK adalah sebagai enabler atau alat untuk memunkinkan

terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta menyenangkan. Jadi,

TIK dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.

Selain itu tantangan yang dihadapi sekolah menengah kejuruan adalah

beragam tantangan akibat adanya opini Revolusi Industri 4.0 bagi perkembangan

dunia industri. Tantangan tersebut menurut Heckeu et al meliputi: (1) tantangan

ekonomi, (2) tantangan sosial, (3) tantangan teknis, (4) tantangan lingkungan, (5)

tantangan lingkungan, (6) tantangan politik dan aturan aturan. Pengaruh dari akses

sumber belajar yang visual dan tidak terbatas ruang dan waktu, pembelajaran abad

21 juga dipengaruhi oleh tuntutan zaman. Di era Revolusi Industri 4.0 yang serba

digital ini, setiap orang dituntut untuk mampu menempatkan diri dengan baik

untuk dapat bertahan. Dalam dunia kerja, pekerjaan yang dahulu tersedia telah

banyak digantikan oleh mesin digital. Selain itu muncul banyak pekerjaan baru

yang menuntut pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. Oleh karenanya dari

sekian banyak permasalahan yang timbul dari Revolusi Industri 4.0 dan

pembelajaran abad 21 perlu adanya solusi kepemimpinan yang tepat sebagai

upaya untuk menumbuhkan sikap profesionalisme dan tantangan kepemimpinan

kepala sekolah.
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Gambar 1. Kerangka Berpikir

G. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah sebagian jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto,

2002: 64). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1) Terdapat pengaruh yang positif antara  profesionalisme kepala sekolah

terhadap solusi kepemimpinan kepala SMKN Bidang Teknologi dan Rekayasa

di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21.

2) Terdapat pengaruh yang positif antara tantangan kepemimpinan kepala

sekolah terhadap solusi kepemimpinan kepala SMKN Bidang Teknologi dan

Era Revolusi Industri 4.0
1. Tantangan Ekonomi
2. Tantangan Sosial
3. Tantangan Teknis
4. Tantangan Lingkungan
5. Tantangan Politik
6. Tantangan Aturan
(Sumber: Heckeu et al dalam Yahya,
2018)

Pembelajaran Abad 21
1. Keterampilan TIK dan Media
2. Keterampilan Berpikir Kritis
3. Keterampilan Memecahkan

Masalah
4. Keterampilan Berkomunikasi

Efektif
5. Keterampilan Bekerjasama secara

kalaborasi
(Sumber: OECD/CERI Paris, May 2008) Solusi Kepemimpinan Kepala

Sekolah (Y)
1. Era Revolusi Industri 4.0
2. Pembelajaran Abad 21

Profesionaliknsme
Kepala Sekolah (X1)
1. Kompetensi Keperibadian
2. Kompetensi Manajerial
3. Kompetensi Kewirausahaan
4. Kompetensi Supervisi
5. Kompetensi Sosial
(Sumber: Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2007)

Tantangan Kepemimpinan
Kepala Sekolah (X2)
1. Era Revolusi Industri 4.0
2. Pembelajaran Abad 21

Keterangan:

= Garis Opsional

= Garis Pengaruh
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Rekayasa di era Revolusi Industri 4.0 dan pembelajaran abad 21.

3) Terdapat pengaruh yang positif secara bersamaan antara  profesionalisme dan

tantangan kepemimpinan kepala sekolah terhadap solusi kepemimpinan kepala

SMKN Bidang Teknologi dan Rekayasa di era Revolusi Industri 4.0 dan

pembelajaran abad 21.

H. Hasil Penelitian yang Relevan

Terdapat dua penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian Arif Budi Wurianto (2018), yang berjudul “Pengembangan

Pendidikan Vokasi Bidang Sosio-Humaniora Menghadapi Revolusi Industri Era

4.0”. Penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa di luar bahasa

target mainstream, semakin diperlukan sebagai sebuah isu baru dan utama,

mengingat negara berkembang menuju industri semakin berpotensi menjadi

pengguna, terutama dalam Revolusi Industri 4.0. Persamaan penelitian di atas

dengan skripsi penyusun yaitu adanya perlunya upaya peningkatan kemampuan

peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia kerja akibat revolusi industri

di sekolah vokasi. Perbedaan penelitian di atas yaitu pada penelitian oleh Arif

Budi Wurianto adalah ruang lingkup penelitiannya yaitu bidang Sosio-

Humaniora sedangkan penyusun .

2. Hasil penelitian Biwara Sakti Pracihara (2018), yang berjudul “SMK Seni dalam

Konstelasi Revolusi Industri 4.0”, dari penelitiannya menunjukkan dengan

adanya Revolusi Industri 4.0 menimbulkan sebuah tantangan bagi SMK seni

untuk dapat melakukan pengembangan dan penyelarasan kurikulum,

implementasi inovasi pembelajaran, pemenuhan, dan peningkatan dan
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profesionalitas guru dan ptendik, standarisasi sarana prasarana utama,

pemuktahiran kerjasama industri dan jaringan kerjasama lainya dan

penataan/pengelolaan kelembagaan uji sertifikasi pada LSP PI dan pembukaan

bidang keahlian baru. Persamaan penelitan di atas adalah memiliki indikator

permasalahan yang sama yaitu hal-hal yang menjadi tantangan sekolah dalam

menghadapi Revolusi Industri 4.0. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup

penelitiannya yaitu SMK bidang seni sedangkan penulis SMK .


