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ABSTRACT 

Fahmi, Shona Ali. The Role of Principal in Improving Teachers’ Quality Case 

Study at SMK PGRI 2 Ponorogo. Thesis, Department of Management of 

Islamic Education. Graduate Program of Ponorogo State Islamic 

Institution (IAIN). Supervisor: Dr. Abid Rohmanu, M. H. I. 
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The success of an organization such as school in reaching the more 

successful education depends on the role of principal leadership. In education 

sector a principal is a leader that has an important role in developing the quality of 

education includes the quality of a teacher. So that, new paradigm of educational 

management in reaching the quality of education, a principal must have the role as 

educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, and motivator 

(EMASLIM).  

 Therefore, the researcher is interested to make a research as the final 

project with the objectives: (1) to clarify the role of principal as an educator at 

SMK PGRI 2 Ponorogo, (2) to clarify the role of principal as a manager at SMK 

PGRI 2Ponorogo, (3) to clarify the role of principal as a supervisor at SMK PGRI 

2 Ponorogo, (4) to clarify the role of principal as a motivator at SMK PGRI 2 

Ponorogo. 

This research uses qualitative approach with case study type. The 

location of this research is SMK PGRI 2 Ponorogo. Data collection was 

conducted using non participative observation, structured and in-depth interviews 

and documentation. The analysis uses data reduction techniques, data presentation 

and conclusions. Checking the validity of the findings is done with observational 

persistence, triangulation and reference adequacy. 

Based on the data collection and data analysing process, the researcher 

can conclude several things, (1) the role of principal as an educator at SMK PGRI 

2 Ponorogo is by guiding the mental and morale, such as: first, by including the 

teacher in workshop, training, MGMP and TOT. Second, by doing audit. Third, 

discipline in entering the class. (2) The role of principal as a manager at SMK 

PGRI 2 Ponorogo by some effort: First, by making structure of organization and 

job description. Second, respect democracy by including all the component of 

school in every activity and making policy. Third, by fostering the participation 

all of the teachers. (3) Principal as a supervisor at SMK PGRI 2 Ponorogo by 

some efforts: principal make an audit at quality and individual supervision. (4) 

Principal as a motivator at SMK PGRI Ponorogo by some efforts: First, solid 

team work. Second, discipline. Third, by including all of stakeholders. Fourth, by 

giving reward for all teachers and students that have an achievement. 

 

 



 

   
 

ABSTRAK 

Fahmi, Shona Ali. Peran Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Guru Studi 

Kasus di SMK PGRI 2 Ponorogo. Tesis,  Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. 

Kata Kunci : Peran Kepala Sekolah, Mutu Guru 

Keberhasilan organisasi termasuk sekolah, dalam meraih mutu  pendidikan 

yang baik banyak ditentukan oleh peran kepemimpinan kepala sekolah. Dalam  

pendidikan kepala sekolah merupakan pemimpin yang mempunyai peran sangat 

besar dalam mengembangkan mutu pendidikan diantaranya mutu guru. Dengan 

demikian dalam paradigma baru manajemen pendidikan, untuk mewujudkan mutu 

pendidikan setidaknya kepala sekolah harus mampu berperan sebagai educator, 

manajer, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator (EMASLIM).  

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menjadikanya sebuah penelitian 

sebagai tugas akhir, dengan tujuan: (1) Menjelaskan peran kepala sekolah sebagai 

educator di SMK PGRI 2 Ponorogo (2) Menjelaskan peran kepala sekolah 

sebagai manajer di SMK PGRI 2 Ponorogo (3) Menjelaskan peran kepala sekolah 

sebagai supervisor di SMK PGRI 2 Ponorogo (4) Menjelaskan peran kepala 

sekolah sebagai motivator di SMK PGRI 2 Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Lokasi penelitian di SMK PGRI 2 Ponorogo. Pengumpulan data 

dilakukan menggunakan observasi nonpartisipatif, wawancara terstruktur dan 

mendalam serta dokumentasi. Analisis dengan cara: pengumpulan data, reduksi, 

display dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan 

dengan ketekunan pengamatan, triangulasi dan kecukupan referensi. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal. (1) Peran kepala sekolah sebagai educator di SMK 

PGRI 2 Ponorogo dengan melakukan pembinaan mental dan moral, antara lain: 

pertama, mengikutsertakan guru dalam workshop, pelatihan, diklat, MGMP dan 

TOT. Kedua, melakukan audit. Ketiga,disiplin masuk kelas. (2) peran kepala 

sekolah sebagai manajer di SMK PGRI 2 Ponorogo dengan upaya: Pertama, 

membentuk struktur organisasi dan menyusun job description. Kedua, 

menjunjung azas demokrasi dengan cara kepala sekolah melibatkan semua 

komponen sekolah dalam setiap pekerjaan dan membuat kebijakan. Ketiga, 

mendorong keterlibatan atau peran serta seluruh tenaga pendidik dan  

kependidikan. (3) kepala sekolah sebagai supervisor di SMK PGRI 2 Ponorogo 

dengan upaya: kepala sekolah melakukan pengawasan kualitas dan supervisi 

individual. (4) kepala sekolah sebagai motivator di SMK PGRI 2 Ponorogo 

dengan upaya: Pertama, hubungan kerja yang harmonis. Kedua, menerapkan 

kedisiplinan. Ketiga, memberdayakan semua warga sekolah. Keempat, 

memberikan reward kepada guru pembimbing dan siswa yang memenangkan 

perlombaan. 



 

   
 

 

 
 
 
 



 

   
 

 

 
 
 

  



 

   
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan merupakan suatu konsep abstrak, akan tetapi hasilnya nyata, 

kadang kala kepemimpinan mengarah pada seni, akan tetapi sering pula berkaitan 

dengan ilmu. Pada kenyataannya kepemimpinan merupakan seni dan sekaligus 

ilmu.1Menurut Goetsch dan Stanley, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk  

menginspirasikan orang guna menciptakan satu komitmen total, diinginkan dan 

sukarela terhadap pencapaian tujuan organisasi atau melebihi pencapaian tujuan 

tersebut.
2
 Selanjutnya Terry, juga mengatakan bahwa kepemimpinan ialah 

hubungan di mana satu orang yakni pemimpin, memengaruhi pihak lain untuk 

dapat bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan. Dari pengertian itu, dapat 

diketahui bahwa pemimpin berhubungan dengan sekelompok orang.
3
 

Dari berbagai definisi kepemimpinan di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, sehingga dia 

memiliki keterampilan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain, memiliki 

wawasan yang luas dibanding orang lain di sekitarnya, dan memiliki visi yang 

jauh ke depan serta memenuhi syarat tertentu dan mampu memengaruhi kegiatan-

kegiatan anggota dari kelompok. 

                                                           
1
 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Management  (Yogyakarta: Andi Offset, 

2001), 152. 
2
 David L.Goetsch dan Stanley B. Davis, Manajemen Mutu Total, ter.(Jakarta : PT. Prenhallindo, 

2002), 169. 
3
 Marno & Triyo Supriyatno,  Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (Bandung: 

Refika Aditama, 2008),  22. 



 

   
 

Sedangkan kepala sekolah dapat didefiniskan sebagai seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana 

diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara 

guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
4
 

Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, guru dituntut 

memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis maupun isinya. Namun, 

jika kita selami lebih dalam lagi tentang isi yang terkandung dari setiap jenis 

kompetensi, sebagaimana disampaikan oleh para ahli maupun dalam perspektif 

kebijakan pemerintah, kiranya untuk menjadi guru yang berkompeten bukan 

sesuatu yang sederhana, untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru 

diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan koprehensif.
5
 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi peran 

kepala sekolah, yaitu bahwa kepala sekolah sebagai pengelola memiliki tugas 

mengembangkan kinerja personel, terutama meningkatkan kompetensi guru.
6
 

Peran kepala sekolah menurut Dinas Pendidikan, bahwa kepala sekolah harus 

mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai educator, manajer, administrator, 

supervisor, leader, innovator dan motivator (EMASLIM).
7
 Berdasarkan asumsi 

penulis, adapun peran kepala sekolah yang dianggap dominan dalam peningkatan 

mutu guru dalam penelitian ini antara lain; peran kepala sekolah sebagai educator, 

manajer, supervisor dan motivator. 

                                                           
4
Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahan 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 17. 
5
Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), 142. 
6
Ibid,. 

7
E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 98. 



 

   
 

Dalam ranah pendidikan kepala sekolah merupakan pemimpin yang 

mempunyai peran sangat besar dalam mengembangkan mutu guru. Konsep mutu 

menurut Philip B Crosby, ialah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan 

yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai 

dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut 

meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.
8
 

Sedangkan konsep guru atau yang dikenal dengan istilah al-mu’alim atau al-

ustadz dalam bahasa Arab, yang bertugas memberikan ilmu dalam majlis taklim. 

Artinya guru ialah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik mengatakan 

bahwa guru merupakan orang yang pekerjaannya mengajar. Namun, pada 

dinamika selanjutnya, definisi guru berkembang secara luas. Guru disebut 

pendidik profesional karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari 

orang tua untuk ikut mendidik anak. Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang 

memeroleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta untuk 

melaksanakan tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah.
9
 

Dari konsep mutu dan guru di atas, maka yang dimaksud mutu guru oleh 

penulis dalam penelitian ini ialah seseorang dengan tugas sebagai pendidik yang 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidikan sesuai 

dengan standar yang ada. Sedangkan yang menjadi acuan standar tersebut adalah 

Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 

                                                           
8
 Abdul Hadis dan Nurhayati, Manajemen Mutu Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2010),  2. 

9
 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 23. 



 

   
 

Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 

10 ayat (1), dikatakan guru bermutu/memiliki kompetensi yang baik apabila ia 

telah menguasai empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.
10

 

Dalam kaitannya dengan kegiatan pendidikan, unsur yang sangat penting 

menentukan ketercapaian tujuan adalah sumber daya guru. Guru merupakan 

komponen yang perlu mendapatkan perhatian karena baik ditinjau dari segi posisi 

yang ditempati dalam struktur organisasi pendidikan maupun dilihat dari tugas 

dan kewajiban yang diemban, guru merupakan palaksanaan terdepan yang dapat 

menentukan dan mewarnai proses belajar mengajar serta kualitas pendidikan pada 

umumnya.
11

 

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. 

Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara 

masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam 

sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan 

pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga 

sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan 

proses belajar mengajar.
12

 

                                                           
10

 Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005Pasal  10 ayat (1). 
11

 Muhammad Faizul Husnayain, “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan 

Mutu Sumberdaya Guru Pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi Multi Kasus di Sekolah Dasar 

Islam Surya Buana dan Sekolah Dasar Anak Saleh Malang)” (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 

Malang, 2015), 5. 
12

 Ibid. 



 

   
 

Mengingat peran guru sangat sentral dalam menentukan dan dalam 

mewarnai proses belajar mengajar serta kualitas pendidikan pada umumnya. Maka 

di sini kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai peran sangat 

besar dalam mengembangkan mutu guru di sekolah. Oleh sebab itu, kepala 

sekolah harus yakin bahwa anggota sekolahnya memerlukan standar, harapan dan 

kinerja bermutu tinggi. Ketercapaian tujuan pendidikan bergantung pada 

kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai salah satu pemimpin 

pendidikan. Hal ini karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang 

profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber 

organisasi dan kerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan.
13

 

Urgensi kepemimpinan, jika kita telaah dalam berbagai literatur manajemen, 

selalu dikupas secara mendalam. Hampir seluruh ahli manajemen menempatkan 

aspek kepemimpinan, yang tampil dalam berbagai label, sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dengan proses atau fungsi manajemen. Bahkan ada ahli yang 

berpendapat bahwa inti administrasi adalah manajemen, sementara yang menjadi 

inti manajemen adalah kepemimpinan (leadership). Sementara yang menjadi inti 

kepemimpinan adalah hubungan manusia (human relation).
14

 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Gilbert Austin, setelah melakukan 

penelitian secara berulang, menyimpulkan bahwa “perbedaan antara lembaga 

pendidikan yang berprestasi tinggi dan yang rendah, terletak pada pengaruh 

kepemimpinannya”. James B. Conant menyatakan bahwa: “The difference 

                                                           
13

 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 7. 
14

Ali Imron, Proses Manajemen Tingkat Sauan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 117. 



 

   
 

between a good school and poor school is often the different between a good and 

poor principal” Perbedaan antara sekolah yang baik dan sekolah yang kurang baik 

seringkali dipengaruhi oleh kepala sekolahnya. Ruth Love juga memberikan 

kesimpulan yang serupa, terkait posisi strategis aspek kepemimpinan terkait baik 

tidaknya satuan-satuan pendidikan. Ia menyatakan bahwa: “I have never seen a 

good school without a good principal”Aku belum pernah melihat sekolah yang 

baik tanpa kepala sekolah yang baik.
15

 

Perbaikan mutu berkelanjutan (countinus quality improvement) harus 

menjadi strategi sebagai salah satu paradigma peningkatan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolah. Melalui strategi peningkatan mutu diharapkan dapat 

mengatasi masalah rendahnya mutu pendidikan yang tidak hanya mengandalkan 

pendekatan yang bersifat konvensional melainkan melalui optimalisasi sumber 

daya dan sumber dana, yang secara langsung dapat mengembangkan kualitas 

pendidikan.16 Dalam UU Sisdiknas Pasal 40 ayat 1 tentang pendidik dan tenaga 

kependidikan dijelaskan bahwa pendidik berhak memeroleh pembinaan karier 

sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.17 

Berdasarkan uraian tentang pentingnya pengembangan sumberdaya manusia 

khususnya guru di lembaga pendidikan, maka diperlukan langkah dan upaya 

strategis dalam pengembangan kualitasnya. Namun kenyataan dilapangan 

tantangan yang dihadapi oleh sekolah sangat kompleks, selama ini tampak bahwa 

sebagian besar sekolah belum dikelola secara memadai, untuk mengadakan 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 83. 
17

 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40. 



 

   
 

perbaikan atau upaya profesionalisme umumnya masih sangat rendah terutama 

masalah yang berkaitan dengan kompetensi guru. Sudarwan Danim 

mengungkapkan bahwa salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru 

belum mampu menunjukan kinerja (work performance) yang memadai. Hal ini 

menunjukan bahwa kinerja guru masih belum dikatakan baik. Oleh karena itu 

perlu adanya peningkatan kemampuan, keterampilan, dan tentunya semua 

kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru demi terwujudnya 

suasana pembelajaran yang efektif dan berkualitas.
18

 

Kondisi tersebut semakin kompleks dengan kenyataan bahwa hasil Uji 

Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan bahwa guru Indonesia hanya berhasil 

mendapatkan nilai 44,5 atau masih dibawah rata-rata nasional, yaitu nilai 

kompetensi guru minimal 70. Saat ini total guru yang mengikuti UKG mencapai 

243.619 orang dan skor yang didapat rata-rata 44,55. Bahkan tidak seorangpun 

guru yang berhasil meraih nilai maksimal 100. Nilai tertinggi UKG hanya 91,12. 

Nilai ini tidak berbeda jauh dengan rata-rata nilai Uji Kompetensi Awal (UKA) 

beberapa waktu yang lalu, yakni 42.19 

Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan 

Kebudayaan (BPSDMPK) dan Peningkatan Mutu Pendidikan (PMP), 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Syahwal Gultom, hingga 

saat ini dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S-1 atau 

                                                           
18

 Muhammad Faizul Husnayain, “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan 

Mutu Sumberdaya Guru Pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi Multi Kasus di Sekolah Dasar 

Islam Surya Buana dan Sekolah Dasar Anak Saleh Malang)” (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 

Malang, 2015),  6. 
19

 https://www.kompasiana.com/johanmenulisbuku/mengapa-mutu-guru-indonesia-rendah, diakses 

pada 9/01/2018 jam 18.15. 



 

   
 

lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Begitupun dari persyaratan 

sertifikasi hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi 

syarat. Sedangkan 861.670 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni 

sertifikat yang menunjukkan guru tersebut profesional.20 

Berdasarkan diatas, maka perlu adanya peningkatan mutu guru di lembaga 

pendidikan diperlukan metode, bentuk, teknik, dan upaya strategis untuk 

mewujudkan sumber daya guru yang bermutu, profesional dan memiliki 

komitmen yang tinggi. Hal yang dapat dilakukan seperti mengirim guru untuk 

mengikuti pelatihan dalam pengembangan sumberdaya guru dan banyak diikutkan 

dalam program peningkatan profesionalisme guru, diantaranya adalah mengikut 

sertakan seminar, pelatihan, workshop, penataran, lokakarya dan diklat.21 

Kemudian adapun alasan mengapa penelitian ini dilakukan di SMK PGRI 2 

Ponorogo adalah, tahun 2000/2001 SMK PGRI 2 Ponorogo telah terakreditasi 

dengan status disamakan. Tahun 2006/2007 telah terakreditasi: A. Tahun 2011 

telah mendapat sertifikat ISO 9001: 2008, dari TUV Nort Tahun 2015 SMK PGRI 

2 Ponorogo menjadi Sekolah Rujukan.
22

 Melihat akreditasi institusi yang dimiliki 

SMK PGRI 2 Ponorogo maka dalam konteks pendidikan, apabila seseorang 

mengatakan sekolah itu bermutu, maka bisa dimaknai bahwa lulusannya baik, 

gurunya baik, gedungnya bagus, dan sebagainya. Untuk menandai sesuatu itu 

bermutu atau tidak seseorang memberikan simbol-simbol dengan sebutan-sebutan 

tertentu, misalnya sekolah unggulan, sekolah teladan, sekolah percontohan, 

                                                           
20

 https://www.kompasiana.com/gusrilkhalik/guru-permasalahannya, diakses pada 8/01/2018 jam 

14.50. 
21

 Uhar Suharsaputra, Menjadi Guru Berkarakter (Bandung: Refika Aditama, 2013), 30. 
22

Profil SMK PGRI 2 Ponorogo 2018, Dokumentasi, Ponorogo, 10 Mei 2018 



 

   
 

sekolah rujukan dan lainnya.
23

 Melihat permasalahan di atas kepala sekolah 

sebagai top manajerdiharapkan dapat memainkan perannya dalam memengaruhi 

bawahannya, khususnya para guru dalam rangka meningkatkan mutu 

kompetensinya.  

Selain status akreditasi lembaga yang baik dari penjajakan di lapangan 

ditemukan kepala sekolah yang telah melakukan perannya sebagai educator 

dengan mengikutsertakan guru pada pelatihan-pelatihan dan training of trainer 

utamanya untuk kejuruannya, peran sebagai manajer dengan mengalokasikan 

SDM guru dalam struktur organisasi,
24

 peran sebagai supervisor dengan 

melakukan supervisi ke dalam kelas-kelas dan peran sebagai motivator dengan 

mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis.
25

 Melihat temuan awal di lapangan 

tersebut maka sesuai dengan topik penelitian ini.  

Berangkat dari latar belakang diatas maka judul tesis ini adalah: “Peran 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Guru (Sudi Kasus di 

SMK PGRI 2 Ponorogo”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai educator dalam meningkatkan 

mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan 

mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo? 

                                                           
23

 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan:( 

Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 123. 
24

Wakhid Kumaidi, wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2018. 
25

Ricky Krisdianto, wawancara, Ponorogo, 10 Juli 2018. 

 
 



 

   
 

3. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan 

mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo? 

4. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai motivator dalam meningkatkan 

mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan peran kepala sekolah sebagai educator dalam 

peningkatan mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan peran kepala sekolah sebagai manajer dalam 

peningkatan mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

peningkatan mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

4. Untuk menjelaskan peran kepala sekolah sebagai motivator dalam 

peningkatan mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini akan memberi wawasan serta strategi baru 

terkait peran kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu guru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dan evaluasi kepala sekolah terhadap mutu guru di sekolah. 

b. Bagi Peneliti 



 

   
 

Memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan 

peran kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu guru. Serta 

peneliti bisa menjadikan pengalaman yang berharga terkait dengan topik 

tersebut. 

E. Kajian Terdahulu 

Adapun hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini 

dalam rangka memerkuat perumusan masalah tersebut nantinya walaupun secara 

substansial memiliki perbedaan yang cukup signifikan yang sekaligus 

membedakan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan ini. Diantara hasil penelitian tersebut, antara lain: 

Pertama, Mj Hari Marsongko 2009, “Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Peningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah (Studi Kasus tentang Manajemen Kepala 

Sekolah di SD Muhammadiyah Wonorejo Polokarto)”. Hasil penelitiannya 

adalah: 1) Analisis kebutuhan dan upaya peningkatan mutu pendidikan yaitu 

analisis kebutuhan didasarkan pada kebutuhan yang ada dengan melihat pada 

ketersediaan dana. Analisis kebutuhan dilakukan kepala sekolah bersama para 

wakasek selalu mengamati setiap perkembangan yang ada di sekolah, melakukan 

pengecekan ke kelas-kelas, menerima usulan dari semua guru, dan mengadakan 

rapat pimpinan. 2) Pengadaan dan upaya peningkatan mutu pendidikan yaitu 

pengadaan dilakukan pada awal tahun ajaran baru setelah disusunnya rapat 

perencanaan anggaran, upaya dalam pengadaan yaitu melakukan pengadaan 

secara bertahap dengan mengutamakan kebutuhan yang paling penting dan 

menghimbau kepada orang tua siswa mengenai kebutuhan yang belum terpenuhi. 



 

   
 

pengadaan dilakukan dengan pembelian, pendaurulangan dan sumbangan suka 

rela dari wali murid atau hibah. 3) Inventarisasi dan upaya peningkatan mutu 

pendidikan, inventarisasi dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh 

kepala sekolah. Tata cara dalam penginventarisasian sudah sesuai dengan 

prosedur yakni memberi kode mengelompokkan dan mencatat ke dalam buku 

inventaris dan buku noninventaris. 4) Pemeliharaan dan upaya peningkatan mutu 

pendidikan yaitu pemeliharaan melibatkan seluruh warga sekolah. Pemeliharaan 

dilakukan melalui tata tertib, himbauan, dan pendeteksian ke kelas-kelas. Bentuk 

pemeliharaan terdapat perawatan dan perbaikan. 5) Usaha-usaha yang dilakukan 

terkait manajemen sarana dan prasarana dan upaya peningkatan mutu pendidikan 

yaitu melakukan pengoptimalan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada 

untuk mendukung kegiatan pembelajaan, menjalin kerja sama dengan pihak 

ketiga.
26

 

Dengan demikian perbedaan antara penelitian Mj Hari Marsongko dan 

penelitian ini terletak pada beberapa hal penting; pertama, penelitian ini 

memfokuskan pada peran kepemimpinan kepala sekolah, sedangkan  Mj Hari 

Marsongko fokus penelitiannya pada manajemen kepala sekolah. Kedua, tujuan 

penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan kepala 

sekolah dalam peningkatkan mutu guru, (2) Untuk menjelaskan upaya kepala 

sekolah dalam melakukan pengawasan  dalam peningkatkan mutu guru, (3) Untuk 

menjelaskan upaya kepala sekolah dalam mengembangkan kinerja guru. 

sedangkan  Mj Hari Marsongko tujuan penelitiannya adalah (1) Untuk mengetahui 
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bagaimana gambaran pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dalam 

melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan mutu sekolah, (2) Untuk 

mengetahui bagaimana prestasi sekolah dapat dicapai, (3) Untuk mengetahui 

peran kepemimpinan kepala sekolah untuk menghadapi kendala dalam 

menjalankan tugasnya. Dari perbedaan tujuan tersebut maka jelas berbeda juga 

teori yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. 

Kedua, Rizkiyatul Laili, 2015. “Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Mengembangkan Mutu Sumberdaya Guru Di SMA Negeri 1 Tumpang”. Tesis, 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitiannya adalah: (1) 

Strategi kepala sekolah dalam mengembangkan mutu sumber daya guru yaitu 

dengan: (a) mengubah pola pikir/membangun karakter positif (positive character 

building) melalui jalur pendidikan (education), pembinaan (mentoring), pelatihan 

(coaching). (b) menjadikan visi misi tujuan SMA Negeri 1 Tumpang menjadi 

pijakan pengembangan mutu sumberdaya guru (c) Pemberian tunjangan 

kesejahteraan guru baik material ataupun non material. Implikasi kepemimpinan 

kepala sekolah dalam mengembangkan sumberdaya guru di SMA Negeri 1 

Tumpang antara lain (a) Mendengarkan ide saran dari guru serta berkomunikasi 

dengan para guru; (b) Memberikan kelonggaran dan fleksibilitas bagi guru yang 

hendak menempuh pendidikan lebih tinggi; (c) Pendelegasian tugas pada guru lain 

apabila guru berhalangan hadir; (d) Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan 

penuh kebersamaan. Jadi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah untuk 

membentuk guru yang bermutu, profesional, komitmen, dan memiliki etos kerja 



 

   
 

dapat digunakan bentuk strategi academy dengan menggunakan dua pendekatan 

yaitu buy approach dan make approach.
27

 

Adapun perbedaan antara penelitian Rizkiyatul Laili dan penelitian ini 

terletak pada; tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan upaya apa yang 

dilakukan kepala sekolah dalam peningkatkan mutu guru; (2) Untuk menjelaskan 

upaya kepala sekolah dalam melakukan pengawasan  dalam peningkatkan mutu 

guru; (3) Untuk menjelaskan upaya kepala sekolah dalam mengembangkan 

kinerja guru. Sedangkan tujuan penelitian Rizkiyatul Laili adalah (1) 

Mendeskripsikan strategi kepala sekolah dalam mengembangkan mutu 

sumberdaya guru di SMA Negeri 1 Tumpang, (2) Mendeskripsikan implikasi 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan mutu sumberdaya guru 

pada SMA Negeri 1 Tumpang. Dari perbedaan tujuan tersebut maka jelas berbeda 

juga teori yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi 

(gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
28

 Dalam penelitian kualitatif, data 
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yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata atau 

gambaran. Data yang dimaksud berasal dari wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi dan lainnya. 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian kualitatif memiliki 

karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

penting dari pada hasil. Selain itu studi kasus juga mendeskripsikan secara 

menganalisis fenomena tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, 

institusi atau masyarakat.
29

 Peneliti mencoba menggambarkan subjek 

penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku beserta hal-hal yang 

melingkupinya, peneliti juga mencoba untuk mencermati individu atau 

sebuah unit secara mendalam.
30

 Studi kasus memaparkan sesuatu yang nyata 

atau sesuatu yang terjadi dan dialami sekarang. Kualitatif deskriptif adalah 

penelitian tentang gejala dan keadaan yang dialami sekarang oleh subjek yang 

akan diteliti. Penelitian jenis ini digunakan karena data yang akan 

dikumpulkan adalah proses bukan produk.
31

Studi kasus dalam penelitian ini 

adalah tentang kepemimpinan kepala sekolah. 

2. Kehadiran Peneliti 

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka 

kunci, menelaah, dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan 

leluasa, sehingga peneliti disebut sebagai key instrument. Ciri khas penelitian 

kualitatif  tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 
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peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.
32

Sebagai 

instrumen kunci, dimana peneliti merencanakan penelitian, meliputi tentang 

penyusunan proposal, surat penelitian, dan transkrip wawancara. Kemudian 

mencari data yang meliputi data profil sekolah, data tentang upaya kepala 

sekolah dalam peningkatan mutu guru, dan pelaksanaannya.Selanjutnya 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan yang terakhir menulis hasil 

penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMK PGRI 2 Ponorogo, yang 

terletak di Jl. Soekarno-Hatta, Kertosari, Babadan, Ponorogo. Adapun 

pertimbangan memilih lokasi ini diantaranya adalah SMK PGRI 2 Ponorogo 

merupakan salah satu lembaga dengan prestasi yang banyak diraihnya baik di 

bidang akademik maupun nonakademik dengan kategori sekolah swasta.  

Adapun pertimbangan lainnya adalah SMK PGRI 2 Ponorogo telah 

terakreditasi : A. Tahun 2011 telah mendapat sertifikat ISO 9001: 2008, dari 

TUV Nort Tahun 2015 SMK PGRI 2 Ponorogo menjadi Sekolah Rujukan. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber 

data adalah dari mana peneliti akan mengedepankan dan menggali informasi 
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yang berupa data-data yang diperlukan. Sumber data secara garis besar terdiri 

orang (person), tempat (place) dan kertas atau dokumen (paper).
33

 

Sumber data dari penelitian kualitatif ini terdiri dari sumber data 

manusia dan nonmanusia. Dari sumber data manusia datanya berupa kata-

kata dan tindakan. Untuk sumber data nonmanusia, datanya adalah selebihnya 

adalah berupa data tambahan seperti dokumen, foto dan lainnya.
34

 Kata-kata 

dan tindakan informan pada penelitian ini berasal dari kepala sekolah, waka 

kurikulum, tata usaha, dan guru SMK PGRI 2 Ponorogo. Dengan demikian, 

dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan yang menjadi sumber data utama. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Disamping itu untuk melengkapi data diperlukan 

dokumentasi tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek.
35

 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
36

 

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu wawancara terstruktur dan 

wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti lakukan, 

karena wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selain menggunakan wawancara 
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terstruktur, peneliti juga menggunakan wawancara tak terstruktur yang 

sering juga disebut wawancara mendalam. Wawancara tak terstruktur lebih 

bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap 

pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, termasuk karakteristik 

sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, 

dan sebagainya) yang informan hadapi.
37

 

Teknik wawancara baik terstruktur maupun tak terstruktur ini untuk 

memperoleh data tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam 

peningkatan mutu guru. Data diperoleh dari wawancara dengan kepala 

sekolah, waka kurikulum, dan dari guru untuk mengetahui terkait dengan 

bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah di SMK PGRI 2 

Ponorogo.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan informan 

melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

1) Purposive Sampling, adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
38

 Dengan kata lain, informan merupakan 

pihak yang benar-benar memahami informasi yang menjadi fokus 

penelitian serta credible. Dengan demikian, sumber data dalam 

penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Waka sekolah, dan segenap 

dewan guru. 
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2) Snowball Sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang 

menggelinding semakin lama menjadi besar.
39

 Dalam penentuan 

informan, mula-mula peneliti memilih satu atau dua orang, namun 

apabila data yang diperoleh belum lengkap, maka peneliti mencari 

pihak lain yang dipandang lebih mengetahui dan dapat melengkapi 

data yang telah diberikan oleh informan sebelumnya. Dengan kata 

lain Snowball Sampling merupakan metode pengambilan sampel 

dengan secara berantai (multi level). 

b. Teknik Observasi (nonpartisipan) 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek 

alam yang lain.
40

Adapun data yang ingin dicari adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan program kerja kepala sekolah dalam rangka peningkatan 

mutu guru, misalnya training of trainer yang merupakan sebuah pelatihan 

khusus yang diberikan pada guru yang mengajar kejuruan. 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang digunakan paling 

efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian 
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atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.
41

 Pelaksanaan observasi 

dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi langsung, observasi tidak 

langsung, dan observasi partisipasi.
42

 Dalam hal ini peneliti melakukan 

observasi tidak langsung/ nonpartisipan. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan,gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
43

 

Dalam pembahasan di sini diarahkan pada dokumentasi dalam arti 

jika peneliti menemukan  record, tentu saja perlu dimanfaatkan. Dokumen 

biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah 

lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak 

hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, 

bahkan untuk meramalkan.
44

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

dokumentasi adalah kegiatan sekaligus program kerja yang dimiliki sekolah 

khususnya program peningkatan mutu guru, beberapa di antaranya adalah 

jadwal pelatihan, orang-orang yang diikutkan dalam pelatihan, foto-foto 

kegiatan dan hubungan  kerjasama serta kebersamaan warga sekolah. 

6. Teknik Analisis Data 
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Setelah data diperoleh dengan berbagai macam teknik pengumpulan 

data, maka diperlukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
45

 

Langkah-langkahanalisis data ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

  

Gambar: 1.1 Analisis Data Model Interaktif  Miles dan Huberman 

Penjelasan teknik analisis data model interaktif Miles dan Haberman 

adalah sebagai berikut:  

 

 

 

                                                           
45

 Dalam hal analisis data kualitatif menurut Bogdan sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, 

menyatakan bahwa “data analysis is the process of systematically searching ang arranging the 

interview transcript, field note, and other mateials that you accumulate to increase your own 

understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”. Lihat 

dalam Sugiyono, Metode, 334. 

Pengumpulan data Penyajian data 

Kesimpulan 
Reduksi data 



 

   
 

a. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti bekerja untuk memperoleh data sebanyak-

banyaknya dari subjek penelitian denan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

b. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data bukan hanya 

sekedar membuang data yang tidak diperlukan, melainkan merupakan 

upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data dilakukan dan 

merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data. Berkaitan 

dengan hal ini, setelah data-data terkumpul yakni yang berkaitan 

dengan masalah kepemimpinan kepala sekolah, selanjutnya dipilih yang 

penting dan difokuskan pada pokok permasalahan. 

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, 

melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas 

data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-

catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan 

aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-

tema, kelompok-kelompok dan pola-pola data.Kemudian pada tahap 

terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep 

(mengupayakan konseptualisasi).
46

 Dalam penelitian ini, reduksi data 

reduksi data bermanfaat untuk memilah dan memilih data-data yang 
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sesuai dengan penelitian terkait kepemimpinan kepala sekolah dalam 

peningkatan mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

c. Penyajian data (data display) 

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang 

kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis. Penyajian data (data 

display) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni 

menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain 

sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu 

kesatuan, dikarenakan pada penelitian kualitatif data display biasanya 

beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk maka membantu 

proses analisis. Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa 

kelompok-kelompok gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-

kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. 

Penyajian data menguraikan data dengan teks yang bersifat 

deskriptif. Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman 

terhadap apa yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini 

berdasarkan penyajian yang telah dipahami. Dengan menyajikan data, 

akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.
47

 

d. Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusions). 

Drawing and Verifying Conclusions adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan, peneliti pada 

dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan 
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mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan 

dari display data yang telah dibuat.
48

Kesimpulan dalam penelitian ini 

mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti 

menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal. 

7. Pengecekan Pengabsahan Temuan 

Untuk lebih meyakinkan bahwa temuan dan interpretasi yang dilakukan 

absah, maka peneliti perlu menjelaskan kredibilitasnya dengan menggunakan 

teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti, diantaranya: perpanjangan 

keikutsertaan peneliti, ketekunan pengamatan, triangulasi diskusi teman 

sejawat (pengecekan sejawat), kecukupan referensial,.
49

 Dalam penelitian ini 

untuk membuktikan derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) 

dilakukan dengan tringulasi dan kecukupan referensi. 

Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik 

tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding 

terhadap data yang telah ada. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang berarti 

membandingkan dan mengecek kembali derajatkepercayaan suatu informasi 
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yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif.
50

 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan: a) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara; b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang apa dikatakannya secara 

pribadi; c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatannya sepanjang waktu; d) membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan 

orang; e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
51

 Dengan kata lain, triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan caramengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan 

dikategorikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber 

tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang 

berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. 

8. Tahapan Penelitian 

Di antara karakteristik dari penelitian kualitatif adalah mempunyai 

desain yang sirkuler. Sehingga tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Studi Persiapan 

Studi persiapan dilakukan dengan menyusun proposal penelitian 

dan menggalang sumber pendukung yang diperlukan dalam penelitian. 
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Pemilihan objek dan fokus penelitian didasarkan pada beberapa hal, di 

antaranya: 1) Prestasi ataupun capaian SMK PGRI 2 Ponorogo; 2) 

kepemimpinan kepala sekolah; 3) pelaksanaan planning, organizing, 

actuating, dan controllingterhadap peran yang dimainkan kepala 

sekolah; 4) serta diskusi dengan dosen dan teman sejawat. 

b. Studi Eksplorasi Umum 

Tahapan dari studi eksplorasi umum adalah: 1) melakukan 

konsultasi dan mengurus perizinan pada lembaga terkait; 2) melakukan 

penjajagan awal di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan 

observasi secara global; 3) mengkaji kembali literatur yang dimiliki 

untuk menentukan fokus penelitian; 4) diskusi dengan dosen dan teman 

untuk memperoleh masukan terkait dengan penelitian; 5) melakukan 

konsultasi secara berkelanjutan dengan dosen pembimbing untuk 

memperoleh arahan dan legitimasi guna melanjutkan penelitian. 

c. Studi Eksplorasi Terfokus 

Dalam tahap eksplorasi terfokus ini, peneliti akan mengecek terkait 

dengan hasil temuan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap dari proses ini meliputi: 1) mengumpulkan data secara terperinci 

guna mendapatkan pola-pola tema yang ada di lapangan; 2) 

menumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan; 3) 

menyerahkan hasil analisis dan temuan di lapangan kepada dosen 



 

   
 

pembimbing untuk selanjutnya dilakukan pengecekan; 4) mengajukan 

laporan hasil penelitian untuk diajukan dalam ujian tesis.
52

 

G. Sistimatika Pembahasan 

Untuk lebih memudahkan pemahaman secara utuh mengenai penelitian ini, 

peneliti membagi tesis ini kedalam enam bab yang saling berhubungan dan 

berurutan secara sistematis 

Bab I pendahuluan berisi konteks penelitian yang menjadi pijakan peneliti 

untuk melakukan penelitian terhadap peran kepemimpinan kepala sekolah dalam 

peningkatan mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. Konteks penelitian berisi 

kronologis secara teori maupun fakta di lokasi penelitian yang terkait dengan 

peran kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu guru di SMK PGRI 

2 Ponorogo. Dari konteks penelitian tersebut memunculkan fokus masalah dan 

rumusan masalah yang harus ditemukan jawabannya melalui penelitian, kemudian 

dari rumusan masalah, disusunlah tujuan dan kegunaan penelitian sebagai titik 

pencapaian dari penelitian ini, kajian terdahulu untuk mencari defisiensi dari 

penelitian yang relevan, Metode penelitian, hal ini meliputi pembahasan tentang 

pendekatan dan jenis penelitian yang mana peneliti menggunakan penelitian 

kualitatif studi kasus, kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci penelitian yang 

kehadirannya tidak dapat diwakilkan dengan sesuatu apapun, lokasi penelitian 

yaitu SMK PGRI 2 Ponorogo dengan berbagai pertimbangannya, sumber data 

yang akan dipilih, prosedur pengumpulan data dengan berbagai teknik baik 

wawancara, observasi maupun studi dokumen, jenis analisis data dengan analisis 
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deskriptif dan pengecekan keabsahan temuan dengan melalui triangulasi sumber 

data, teknik pengumpulan data, dan waktu. Kemudian sistematika pembahasan 

untuk memudahkan pemahan akan isi penelitian. 

Bab II berisi pertama, Kajian teori menjadi kerangka dasar yang berfungsi 

sebagai pemandu untuk membaca atau menganalisis data dari fakta temuan di 

lokasi penelitian. Adapun teori yang digunakan meliputi: (1) Kepemimpinan 

kepala sekolah; (2) Peran kepala sekolah dalam pendidikan di dalamnya teori 

tentang (EMASLIM) educator, manajer, administrator, supervisor, leader, 

inovator dan motivator; (3) Ciri-ciri pemimpin yang bermutu; (4) Konsep mutu 

guru; (5) Peningktan mutu guru; (6) Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam 

peningkatan mutu guru. 

Bab III berisi. Pertama, Data umum: (1) Sejarah singkat SMK PGRI 2 

Ponorogo; (2) Visi dan misi SMK PGRI 2 Ponorogo; (3) Letak geografis SMK 

PGRI 2 Ponorogo; (4) Program keahlian SMK PGRI 2 Ponorogo; (5) Sumber 

daya SMK PGRI 2 Ponorogo; (6) Kegiatan SMK PGRI 2 Ponorogo yang berbasis 

karakter, Kedua: Berisi data peran kepemimpinan kepala sekolah dalam 

peningkatan mutu guru: (1) Peran kepala sekolah sebagai educator; (2) Peran 

kepala sekolah sebagai manajer; (3) Peran kepala sekolah sebagai supervisor; (4) 

Peran kepala sekolah sebagai motivator.  

Bab IV pembahasan yaitu mengenai makna dan tafsiran terhadap temuan 

data penelitian yang diperoleh peneliti dengan menggunakan kerangka teori pada 

kajian teori untuk kemudian menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan 

yaitu tentang bagaimana peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu guru. 



 

   
 

Bab V kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pemahaman akhir peneliti 

dari seluruh proses penelitian mulai konteks penelitian yang melatarbelakangi 

penelitian yang dilakukan hingga terumuskannya rumusan masalah dan kegunaan 

penelitian, dengan mendasar pada kajian teori yang dikoneksikan dengan temuan-

temuan yang ada serta makna dari temuan. Saran yaitu sikap dan tindakan-

tindakan yang peneliti harapkan untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait 

mengenai hasil penelitian. Demikianlah gambaran pembahasan dalam penelitian 

ini.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

BAB II 

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MUTU GURU 

 

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Pemimpin memiliki peranan yang dominan dalam sebuah organisasi. 

Peranan yang dominan tersebut dapat memengaruhi moral kepuasan kerja 

keamanan, kualitas hidup kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. 

Sebagaimana dikemukakan Handoko bahwa pemimpin juga memainkan peranan 

kritis dalam membantu kelompok organisasi, atau masyarakat untuk mencapai 

tujuan mereka. Hal ini juga sejalan seperti yang dikemukakan oleh Arifin bahwa 

kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam dinamika kehidupan 

organisasi.
53

 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan 

dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Nurkolis setidaknya ada empat alasan mengapa diperlukan 

figure pemimpin, yaitu: (1) banyak orang memerlukan pemimpin; (2) dalam 

beberapa situasi seseorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya; (3) 

sebagai tempat pengambil alihan resiko bila terjadi tekanan terhadap 

kelompoknya; dan (4) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.
54

 

Bass dalam bukunya Agustinus Hermino yang berjudul Kepemimpinan 

Pendidikan di Era Globalisasi, mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu 

interaksi antara anggota suatu kelompok sehingga pemimpin merupakan agen 
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pembaharu, agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih memengaruhi 

orang lain dari pada perilaku orang lain yang memengaruhi mereka, dan 

kepemimpinan itu sendiri timbul ketika satu anggota kelompok mengubah 

motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok.
55

 

Menurut Goetsch dan Stanley dalam bukunyakepemimpinan adalah 

kemampuan untuk  menginspirasikan orang guna menciptakan satu komitmen 

total, diinginkan dan sukarela terhadap pencapaian tujuan organisasional atau 

melebihi pencapaian tujuan tersebut.
56

 Selanjutnya Terry dalam bukunya  

Marno& Triyo Supriyatno yang berjudul  Manajemen dan Kepemimpinan 

Pendidikan Islam, juga mengatakan bahwa kepemimpinan adalah hubungan di 

mana satu orang yakni pemimpin, memengaruhi pihak lain untuk dapat bekerja 

sama dalam upaya mencapai tujuan. Dari pengertian itu, dapat diketahui bahwa 

pemimpin berhubungan dengan sekelompok orang.
57

 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa masing-

masing definisi berbeda menurut sudut pandang penulisnya. Namun ada kesamaan 

dalam mendefinisikan kepemimpinan, yakni mengandung makna memengaruhi 

orang lain untuk berbuat seperti yang pemimpin kehendaki. Jadi, yang dimaksud 

dengan kepemimpinan ialah ilmu dan seni memengaruhi orang atau 
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kelompokuntuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien.
58

 

Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya 

kepemimpianan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan 

kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan 

kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya 

kepemiminan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan yang ada. Kendati demikian menarik untuk dipertimbangkan dari hasil 

studi yang dilakukan Bambang Wiyono terhadap 64 kepala sekolah dan 256 guru 

Sekolah Dasar di Bantul terungkap bahwa ethos kerja guru lebih tinggi ketika 

dipimpin oleh kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada 

manusia.
59

 

B. Peran Kepala Sekolah dalam Pendidikan 

1. Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik) 

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, 

memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada 

seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik, seperti team teaching, moving class, dan mengadakan program 

akselerasi (acceleration) bagi peserta didik yang cerdas di atas normal. 

Sumidjo dalam bukunya E. Mulyasa yang berjudul menjadi kepala sekolah 
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profesional, mengemukakan bahwa memahami arti pendidikan tidak cukup 

berpegang pada konotasi yang terkandung dalam definisi pendidikan, 

melainkan harus dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, sarana 

pendidikan, dan bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk 

kepentingan tersebut, kepala sekolah harus berusaha menanamkan, 

memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni 

pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik.
60

 

Pembinaan mental adalah membina para tenaga pendidikan tentang hal-

hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak. Dalam hal ini kepala 

sekolah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif agar setiap tenaga 

kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik, secara proporsional dan 

profesional. Untuk itu, kepala sekolah harus berusaha melengkapi sarana, 

prasarana, dan sumber belajar agar dapat memberi kemudahan kepada para 

guru dalam melaksanakan tugas utamanya, mengajar. Mengajar dalam arti 

memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik (facilitate of learning).
61

 

Pembinaan moral adalah proses membina para tenaga kependidikan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik dan buruk mengenai suatu 

perbuatan, sikap dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing tenaga 

kependidikan. Kepala sekolah harus memberikan nasehat kepada seluruh 

warga sekolah, misal pada saat upacara bendera atau pertemuan rutin. 

Pembinaan fisik adalah dimana kepala sekolah harus memberikan 

dorongan agar para tenaga kependidikan terlibat secara aktif dan kreatif 
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dalam berbagai kegiatan olahraga baik yang diprogram sekolah maupun yang 

diselenggarakan oleh masyarakat sekitar sekolah. 

Pembinaan artistik: Membina tenaga kependidikan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. Hal  ini 

biasanya dilakukan melalui kegiatan karyawisata yang diselenggarakan di 

akhir tahun.
62

 

Uapaya-upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan fungsinya sebagai educator, dapat dideskripsikan sebagai 

berikut. Pertama, mengikutsertakan guru-guru dalam penataran-penataran, 

untuk menambah wawasan para guru. Kepala sekolah harus memberikan 

kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Kedua, kepala sekolah harus berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil 

belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan 

secara tebuka dan diperlihatkan di papan pengumuman. Hal ini bermanfaat 

untuk memotivasi para peserta didik agar lebih giat belajar dan meningkatkan 

prestasinya.Ketiga, menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah, 

dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri 

pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan, serta memanfaatkannya 

secara efektif dan efisien untuk kepentingan pembelajaran.
63

 

Menurut Ikbal Barlian dalam bukunya yang berjudul “Manajemen 

Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi”, peran kepala sekolah sebagai 
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pendidik adalah mengembangkan semua potensi sekolah agar terselenggara 

kegiatan pendidikan yang berkualitas.
64

 

Berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2007, kualitas pembelajaran di 

sekolah/ madrasah dikembangkang dengan cara: 

a. Menerapkan model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar 

proses; 

b. Melibatkan peserta didik secara aktif dan dialogis serta mendidik, 

memotivasi, dan mendorong kreativitas; 

c. Mengacu pada tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan 

kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan kreativitas intelektual 

yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, 

menemukan, dan memprediksi; 

d. Pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses 

belajar yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dan mendalam untuk 

mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan 

pendidiknya.
65

 

Sedangkan menurut Atmodiwiro dan Tootosiswanto dalam bukunya 

Ikbal Barlian memberikan sarannya, agar kepala sekolah menunjukkan 

perilakunya sebagai seorang pendidik sebagai berikut: 

a. Memberikan contoh teladan 

b. Mementingkan kualitas 

c. Bekerja dengan landasan hubungan kemanusiaan yang baik 
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d. Memehami orang-orang yang ada di sekitarnya 

e. Memiliki sikap mental yang baik 

f. Berkepentingan dengan staf dan sekolah 

g. Melakukan kompromi untuk mencapai kesepakatan 

h. Mempertahankan stabilitas 

i. Mampu mengatasi stres dengan selalu tampak segar dan energik 

j. Selalu memikirkan langkah-langkah pekerjaan para bawahan agar 

pekerjaan dapat terlaksana dengan baik 

k. Dapat bersikap toleran terhadap kesalahan 

l. Tidak suka menciptakan konflik pribadi 

m. Memimpin melalui pendekatan yang positif 

n. Tidak mendahului orang-orang yang dipimpinnya 

o. Mudah dihubungi oleh orang lain 

p. Memiliki keluarga yang serasi.
66

 

2. Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Kepala sekolah harus melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi para guru, dalam hal ini kepala sekolah seyogyanya 

dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada guru 

untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai 

kegiatan pendidikan dan pelatihan.
67

Dalam rangka melakukan peran dan 

fungsinya, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif, 
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memberi kesempatan para tenaga kependidikan untuk meningkatkan 

profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam 

berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah.
68

 

Pertama, Memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau 

kooperatif. Sebagai manajer kepala sekolah harus mau dan mampu 

mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan 

visi, misi dan mencapai tujuan. Kepala sekolah harus mampu bekerja melalui 

orang lain (wakil-wakilnya), kepala sekolah harus mampu menghadapi 

berbagai persoalan di sekolah, berpikir secara analitik dan konseptual, dan 

harus senantiasa berusaha untuk menjadi juru penegak dalam memecahkan 

berbagai masalah yang dihadapi oleh para tenaga kependidikan yang menjadi 

bawahannya, serta berusaha untuk mengambil keputusan yang memuaskan 

bagi semua.
69

 

Kedua, Memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya, sebagai manajer kepala sekolah harus 

meningkatkan profesi secara persuasif dan dari hati ke hati. Dalam hal ini, 

kepala sekolah harus bersikap demokratis dan memberikan kesempatan 

kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya 

secara optimal. Misalnya memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

meningkatkan profesinya melalui berbagai penataran dan lokakarya sesuai 

dengan bidangnya masing-masing.
70
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Ketiga, Mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan, 

dimaksudkan bahwa kepala harus berusaha untuk mendorong keterlibatan 

semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah (partisipatif). 

Dalam hal ini kepala sekolah bisa berpedoman pada asas tujuan, asas 

keunggulan, asas mufakat, asas kesatuan, asas persatuan, asas empirisme, 

asas keakraban, dan asas integritas.
71

 

Dalam bukunya Ikbal Barlian, tugas kepala sekolah sebagai manajer 

menyangkut 4 (empat) hal penting, yaitu: menyusun program sekolah, 

menyusun organisasi kepegawaian di sekolah, menggerakkan staf (pendidik 

dan tenaga pendidikan), dan mengoptimalkan sumber daya sekolah.
72

 

a. Menyusun program sekolah 

    Tugas kepala sekolah di dalam menyusun program sekolah meliputi 

program jangka panjang (delapan tahun atau dua periode kepala sekolah), 

program jangka menengah (empat tahun), dan program jangka pendek 

(satu tahun). Program jangka panjang, menengah, maupun pendek meliputi 

program akademik dan non akademik. Selain itu kepala sekolah juga 

mempunyai mekanisme monitor dan evaluasi pelaksanaan program secara 

sistematis dan periodik. Pengendalian yang dilakukan baik dari pengurus 

maupun pengawasan dari Kemendiknas akan menilai kinerja kepala 

sekolah di dalam menyusun program sekolah berdasarkan: 1) Program 

tertulis, sasaran, dan penahapan yang jelas untuk jangka waktu 8 tahun, 4 
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tahun dan 1 tahunan, 2) Adanya mekanisme monitor dan evaluaasi 

pelaksanaan program secara sistematis dan periodik.
73

 

b. Menyusun organisasi kepegawaian di sekolah 

Menyusun kepegawaian di sekolah, meliputi: Pertama, susunan 

kepegawaian inti seperti kepala sekolah, pendidik, dan tenaga 

kependidikan. Kedua, susunan kepegawaian pendukung seperti pengelola 

perpustakaan, satpam, petugas laboratorium, petugas UKS, selain itu 

kepala sekolah juga harus menyusun kepenitiaan kegiatan temporer seperti 

panitia ulangan umum, ujian, rekoleksi, perayaan hari besar agama, 17 

Agustus dan Hardiknas. Pengawasan yang dilakukan untuk menilai kinerja 

kepala sekolah di dalam menyusun organisasi kepegawaian di sekolah 

melalui: 1) Struktur organisasi sekolah; 2) uraian yang jelas masing-

masing pegawai sekolah; 3) tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan 

dan kemampuan; 4) struktur organisasi laboratorium, perpustakaan, 

laboratorium dan lain-lain serta uraian tugas yang jelas dari masing-

masing; 5) arsip susunan kepanitiaan ulangan umum, rekoleksi, perayaan 

hari keagamaan, dan lain-lain.
74

 

c. Mengembangkan staf (pendidik dan tenaga kependidikan) 

Tugas mengembangkan staf meliputi pemberian arahan yang dinamis, 

pengorganisasian staf yang sedang melaksanakan tugas, dan memberikan 

penghargaan dan hukuman (reward and punishment). Pengawasan yang 

dilakukan untuk menilai kinerja kepala sekolah dalam menggerakkan staf 
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berdasarkan: 1) catatan hasil pembinaan/arahan kepala pendidik dan 

tenaga kependidikan; 2) catatan evaluasi kinerja tiap pendidik dan tenaga 

kepndidikan; 3) catatan hasilkordinasi pendidik dan tenaga kependidikan, 

4) catatan pemberian penghargaan; 5) catatan teguran, peringatan atau 

hukuman terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
75

 

d. Mengoptimalkan Sumber Daya Sekolah 

Tugas kepala sekolah dalam mengoptimalkan sumber daya sekolah 

meliputi pemanfaatan SDM dan sarana prasarana secara optimal. Merawat 

sarana dan prasarana milik sekolah, membuat catatan kinerja SDM yang 

ada di sekolah, dan mempunyai program peningkatan mutu SDM melalui 

proyeksi guru karyawan tiap tahun ajaran baru yang dikirimkan kepada 

biro personalia. Pengendalian dan pengawasan untuk menilai kinerja 

kepala sekolah dalam mengoptimalkan sumber daya sekolah meliputi: 1) 

pembagian tugas setiap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai 

kemampuan dan latar belakang pendidikan masing-masing; 2) 

pemanfaatan keahlian yang dimiliki oleh setiap pendidik dan tenaga 

kependidikan; 3) fungsionalisasi semua sarana prasarana yang ada di 

sekolah; 4) kartu perbaikan/ perawatan barang-barang milik sekolah yang 

diisi dengan baik dan rapi; 5) catatan kinerja tiap unit kerja, guru, dan 

karyawan; 6) program MGMP, rapat kerja, lokakarya, seminar, dan 
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pelatihan para pendidik dan tenaga kependidikan; 7) membuat sistem 

kontrol kreatif dan inovatif.
76

 

3. Kepala Sekolah Sebagai Administrator 

Kepala sekolah berperan penting dalam kegiatan administrasi yang 

berkaitan dengan pencatatan, penyusunan dan dokumentasi seluruh program 

sekolah. Khususnya dalam pengelolaan keuangan karena peningkatan 

profesionalitas guru tidak terlepas dari faktor keuangan.
77

 

4. Kepala Sekolah Sebagai Pengawas (Supervisor) 

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor yaitu menyupervisi pekerjaan 

yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Supervisi merupakan suatu proses 

yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor 

dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah agar dapat menggunakan 

pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih 

kepada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan 

sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif.
78

 

Supervisi pendidikan perlu memerhatikan beberapa faktor yang sifatnya 

khusus, sehingga dapat membantu mencari dan menemukan kegiatan 

supervisi yang efektif. Soetopo menyebutkan bahwa tujuan pengawasan 

adalah “ (a) agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan, prosedur serta 

perintah yang ditetapkan; (b) agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan; (c) agar sarana yang ada dapat didayagunakan secara 
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efektif dan efisien; dan (d)agar diketahui kelemahan dan kesulitan organisasi 

kemudian dicari jalan perbaikan”.
79

Tujuan supervisi pendidikan menurut N. 

A. Ametembun dalam bukunya Doni Juni Priansa di antaranya: 

a. Membina guru untuk memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan 

perasaan sekolah dalam mencapai tujuan; 

b. Memerbesar kesanggupan untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi 

anggota masyarakat yang efektif; 

c. Membantu guru untuk mengadakan diagnosis secara kritis terhadap 

aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan belajar mengajar, serta menolong 

mereka dalam melakukan perbaikan; 

d. Meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja yang demokratis dan 

komprehensif; 

e. Memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara 

maksimal dalam profesinya (keahlian) melindungi guru dan karyawan  

pendidikan terhadap tuntutan kerja yang tak wajar dan kritik-kritik tak 

sehat dari masyarakat; 

f. Membantu lebih memopulerkan sekolah kepada masyarakat untuk 

menyokong sekolah; 

g. Membantu guru untuk lebih memanfaatkan pengalamannya sendiri; 

h. Mengembangkan espirit de corp guru-guru yaitu ada kesatuan dan 

persatuan antar guru; 
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i. Membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam kontak dan 

tujuan perkembangan peserta didik.
80

 

Para ahli pendidikan sering menggunakan istilah yang berbeda-beda, 

seperti supervisi pendidikan, supervisi pengajaran, dan pengawasan, namun 

ketika terkait dengan tujuan supervisi dimaksud pada hakikatnya mereka 

sepakat bahwa supervisi itu bukan saja berkenaan dengan aspek kognitif dan 

psikomotor, melainkan pula berkenaan dengan aspek afektifnya sebagaimana 

diungkapkan Bafadal bahwa tujuan supervisi pengajaran itu sebagai berikut:
81

 

a. Pengawasan kualitas, yaitu supervisor bisa memonitor kegiatan proses 

belajar mengajar disekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan 

melalui kunjungan supervisor ke kelas-kelas pada saat guru sedang 

mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya maupun 

dengan sebagian murid-muridnya. 

b. Pengembangan profesional, yaitu supervisor bisa membantu guru 

mengembangkan kemampuannya dalam memahami pengajaran dan 

menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Teknik-

teknik tersebut bukan saja bersifat individu, melainkan juga bersifat 

kelompok. 

c. Memotivasi guru, yaitu supervisor bisa mendorong guru menerapkan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, 

mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri serta 

mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh 
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terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Pendek kata, supervisor bisa 

menambahkan motivasi guru.
82

 

Menurut Jamil Suprihatiningrum, Seorang pemimpin pendidikan yang 

disebut sebagai supervisor dalam melaksanakaan supervise hendaknya 

berpedoman pada prinsip supervisi pendidikan sebagai berikut: 

a. Prinsip ilmiah (scientific). Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang 

diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses pembelajaran. 

2) Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti: 

angket, observasi, dan percakapan pribadi. 

3) Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, terencana dan 

kontinu. 

b. Prinsip demokrasi 

Demokratis menggandung makna menjunjung tinggi harga diri dan 

martabat guru bukan berdasarkan atasan dan bawahan, melainkan 

berdasarkan rasa kesejawatan. Servis dan bantuan yang diberikan kepada 

guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat sehingga 

guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. 
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c. Prinsip kerja sama 

Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi 

sharing of idea, sharing of experience, memberi support mendorong, 

menstimulasi guru hingga mereka merasa tumbuh bersama. 

d. Prinsip konstruksi dan kreatif 

Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi 

kreativitas. Kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang 

menyenangkan bukan dengan cara-cara yang menakutkan. 

e. Supervisi harus dapat memberikan perasaan aman pada guru 

Para guru harus mengetahui dan memahami bahwa supervisor tidak 

akan mencari kesalahan dan kekuatan, tetapi justru membantu mereka 

dalam meningkatkan mutu pekerjaan para guru. 

f. Supervisi harus berdasarkan pada kenyataan 

Pelaksanaan supervisi hendaknya berdasarkan pada kenyataan, apa 

yang disaksikan, apa yang diketahui, dan bukan data yang dimanipulasi.
83

 

Teknik-teknik supervisi ada dua yaitu teknik supervisi yang bersifat 

kelompok dan supervisi bersifat individu, adapun uraiannya sebagai berikut: 

a. Teknik supervisi yang bersifat kelompok 

Teknik kelompok ini dapat digunakan pada saat supervisor 

menghadapi banyakguru yang mengalami masalah yang sama. Adapun 

teknik-teknik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 
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1) Pertemuan Orientasi adalah pertemuan supervisor dengan supervisee 

(guru latih baru) yang bertujuan mengantar supervisee tersebut 

memasuki suasana kerja baru. Pada pertemuan orientasi supervisor 

memberikan penjelasan hal-hal penting dalam rangka meningkatkan 

kualitas profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas mengajar. 

Dalam pertemuan supervisor diharapkan dapat menyampaikan hal-hal 

berikut: a) sistem kerja yang berlaku; b) proses dan mekanisme 

administrasi dan organisasi disekolah; c) resiko-resiko yang terjadi jika 

suatu proses kerja atau sistem kerja tidak dilaksanakan; d) peluang-

peluang yang dapat dimanfaatkan supervisee dalam mengembangkan 

diri; e) hak dan kewajiban yang dimiliki supervisee dalam pekerjaan; f) 

hal-hallain yang dianggap dapat membantu supervisee dalam 

melaksanakan pekerjaanya. 

2) Rapat guru akan menghasilkan guru yang baik, jika direncanakan 

dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan 

ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam rapat. 

3) Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. 

Kelompok guru ini melakukan pertemuan, baik secara rutin maupun 

incidental untuk memelajari atau mengkaji sejumlah masalah yang 

berhubungan dengan penyajian dan pengembangan materi bidang studi. 

4) Diskusi sebagai pertukaran pikiran atau pendapat adalah pertukaran 

pikiran atau pendapat melalui suatu proses percakapan antara dua atau 



 

   
 

lebih individu tentang suatu masalah untuk mencari alternatif 

pemecahannya. Diskusi merupakan salah satu alat supervisor untuk 

mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru yang 

berlatih menghadapi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara 

melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain. 

5) Workshop (lokakarya) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar 

kelompok yang terjadi dari sejumlah petugas pendidikan yang sedang 

memecahkan suatu masalah melalui percakapan dan bekerja secara 

kelompok maupun bersifat perseorangan. 

6) Tukar menukar pengalaman “sharing of experience“ suatu teknik 

perjumpaan di mana guru saling memberi dan menerima, saling belajar 

satu dengan lainnya.
84

 

b. Teknik supervisi individual 

Pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru atau dengan kata 

lain hanya berhadapan dengan seorang guru sehingga dari hasil supervisi 

akan diketahui kualitas pembelajaran. Teknik supervisi individual ada lima 

macam yaitu: kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, 

kunjungan antar kelas dan menilai diri sendiri.
85

 

1) Kunjungan kelas 

Merupakan teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk 

mengamati proses pembelajaran di kelas di mana seorang guru sedang 
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mengajar atau pun pada waktu kelas kosong atau gurunya tidak ada. 

Tujuannya adalah: a) untuk mengamati atau mengetahui secara 

langsung guru dalam melaksanakan utamanya, mengajar, menggunakan 

alat peraga, metode dan teknik mengajar; b) untuk mengetahui 

kelebihan dan kelemahan guru dalam melaksankan proses belajar 

mengajar; c) untuk memperoleh data yang diperlukan kepala sekolah 

dalam menentukan cara-cara yang tepat untuk memerbaiki dan 

meningkatkan kondisi belajar mengajar; d) untuk merangsang para guru 

agar mereka mau meningkatkan kemampuannya.
86

 

2) Observasi kelas 

Merupakan kunjungan oleh kepala sekolah ke sebuah kelas dengan 

maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang 

berlangsung di kelas yang bersangkutan.
87

 

3) Pertemuan Individual 

Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog 

dan tukar pikiran antara supervisor dengan seorang guru. Pelaksanaan 

pertemuan individual supervisor harus berusaha mengembangkan segi 

positif guru, mendorong guru mengatasi kesulitan-kesulitannya, 

memberikan pengarahan dan melakukan kesepakatan terhadap hal-hal 

yang masih meragukan. 
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4) Kunjungan antar kelas 

Kunjungan antar kelas adalah guru yang satu berkunjung ke kelas 

yang lain di sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi 

pengalaman dalam pembelajaran.
88

 

5) Menilai diri sendiri 

Penilaian diri sendiri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri 

sendiri secara objektif, untuk maksud itu diperlukan kejujuran diri 

sendiri. Untuk mengukur kemampuan mengajar, di samping menilai 

murid-muridnya,  juga penilaian terhadap diri sendiri merupakan teknik 

yang dapat membantu guru dalam pertumbuhannya.
89

 

Kepala sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai seorang 

supervisor harus memperhatikan tahap-tahap supervisi akademik, sebagimana 

berikut: 

a. Perencanaan supervisi akademik 

Perencanaan supervisi akademik adalah program kegiatan atau 

rencana yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan supervisi 

akademik menyangkut dua aspek pokok yang harus ada dalam 

perencanaan supervisi akademik yaitu penjadwalan. Kapan supervisi 

dilakukan dan target apa yang akan dicapai.
90
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b. Pelaksanaan supervisi akademik 

Melaksanakan supervisi akademik dalam rangka perbaikan 

pembelajaran menjadi salah satu tugas supervisor (kepala sekolah). Oleh 

karena itu, setiap kepala sekolah harus memiliki keterampilan teknikal 

berupa kemampuan menerapkan teknik-teknik supervisi yang tepat dalam 

melaksanakan supervisi akademik. Teknik yang dimaksud adalah teknik 

supervisi kelompok dan individual.
91

 

c. Tindak lanjut supervisi akademik 

Hasil supervisi akademik perlu ditindaklanjuti agar memberikan 

dampak yang nyata dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dampak 

nyata yang diharapkan dirasakan oleh semua pihak: peserta didik, guru dan 

masyarakat pada umumnya. Langkah tindak lanjut dilakukan melalui 

proses dialogis antara supervisor dengan yang disupervisi untuk 

mendiskusikan langkah perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang 

dialami guru dalam proses pembelajaran.
92

 

5. Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin (Leader) 

Kepala sekolah dalam hal ini memberikan petunjuk dan pengawasan, 

meningkatkan kemauan tenaga pendidik, membuka komunikasi dua arah, dan 

mendelegasikan tugasnya. Kepala sekolah harus mampu mendorong 

timbulnya semangat, memberikan bimbingan dan pengaraha kepada para 

siswa, guru dan staf yang ada di dalam lembaga.
93
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6. Kepala Sekolah Sebagai Innovator 

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

memberikan teladan dan mengembangkan model-model pembelajaran yang 

inovatif. Kepala sekolah seyogyanya mampu menciptakan pembaharuan, 

keunggulan komparatif, serta memanfaatkan berbagai macam peluang. Hal 

ini termasuk perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan proses 

belajar siswa beserta kompetensinya.
94

 

7. Kepala Sekolah Sebagai Motivator 

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan 

motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan tugas dan 

fungsinya. Motivasi dapat ditumbuhkan dari peraturan lingkungan fisik, 

pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan 

penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber 

belajar.
95

 

Pengaturan lingkungan fisik, Lingkungan yang kondusif akan 

menumbuhkan motivasi tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya. 

Pengaturan lingkungan fisik tersebut antara lain mencakup penetapan ruang 

kerja yang kondusif, ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 

serta mengatur lingkungansekolah yang nyaman dan menyenagkan.
96

 

Pengaturan suasana kerja. Seperti halnya iklim fisik, suasana kerja yang 

tenang dan menyenangkan juga akan membangkitkan kinerja para tenaga 
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kependidikan. Untuk itu kepala sekolah harus bisa menciptakan hubungan 

kerja yang harmonis dengan tenaga pendidikan, serta menciptakan 

lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
97

 

Disiplin, kepala sekolah harus berusaha menanamkan disiplin kepada 

semua bawahannya. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam membina disiplin para tenaga pendidikaan adalah, (a) 

membantu para tenaga pendidikan dalam mengembangkan pola perilakunya; 

(b) membantu para tenaga pendidikan dalam meningkatkan standar 

perilakunya; (c)  melaksanakan semua aturan yang telah disepakati 

bersama.
98

Kedisiplinan dalam sebuah organisasi pendidikan yang 

menginginkan keberadaan mutu adalah bagian yang sangat penting 

diterapkan, kedisiplinan hendaknya tidak hanya diterapkan oleh seluruh 

peserta didik dan dewan guru di sekolah saja, akan tetapi dapat diterapkan 

oleh seluruh pemangku kepentingan sekolah baik di dalam proses 

pembelajaran di dalam ruang kelas maupun ketika berada di luar kelas. 

Namun untuk menerapkan kedisiplinan tersebut bukanlah hal yang mudah, 

bahkan sangat banyak organisasi pendidikan yang belum mampu melakukan 

hal tersebut, padahal disiplin disinyalir dapat berkontribusi besar terhadap 

terciptanya mutu pendidikan dalam sebuah organisasi pendidikan. Guru 

sebagai penegak disiplin baik di dalam kelas maupun di luar kelas, guru harus 

menjadi teladan bagi terlaksananya suatu disiplin, juga harus membimbing 

muridnya sebagai anggota masyarakat yang disiplin, dengan demikian 
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jelaslah bahwa disiplin sangat mempengaruhi dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, sebab dengan adanya disiplin, semua ketentuan dan tindakan 

terutama mengenai proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan 

baik dan lancar.
99

 

Dorongan, Terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan kepala 

sekolah untuk mendorong tenga pendidikan agar mau dan mampu 

meningkatkan SDMnya, prinsip tersebut adalah: (a) para tenaga pendidikan 

akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukan menarik, dan 

menyenangkan; (b) tujuan kegiatan disusun dengan jelas dan diinformasikan 

kepada para tenaga kependidikan sehingga mereka mengetahui tujuan mereka 

bekerja; (c) para tenaga pendidikan harus selalu diberitahu tentang hasil dari 

setiap pekerjaanya; (d) pemberian hadiah lebih baik dari pada hukuman, 

namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan; (e) usahakan untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan dengan jalan memerhatikan kondisi 

fisik, memberikan rasa aman, mewujudkan bahwa kepala sekolah 

memerhatikan mereka, mengatur pengalaman sedemikian rupa sehingga 

setiap pegawai pernah memeproleh kepuasan dan penghargaan.
100

 

Penghargaan, Penghargaan (rewards) ini sangat penting untuk 

meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan, dan untuk mengurangi 

kegiatan yang kurang produktif. Melalui penghargaan ini para tenaga 

kependidikan dapat dirangsang untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya 

secara positif dan produktif. Pelaksanaan penghargaaan dapat dikaitkan 
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dengan prestasi tenaga pendidikan secara terbuka, sehingga mereka memiliki 

peluang untuk meraihnya.
101

 

Sehubungan dengan motivasi, Maslow menyusun suatu teori tentang 

kebutuhan manusia yang bersifat hierarkhis, dan dikelompokkan menjadi 

lima tingkat, yaitu: 

a. Kebutuhan fisiologis (physiological needs). Di antara sekian banyak 

kebutuhan manusia, terdapat kebutuhan utama yang biasa disebut 

kebutuhan dasar. Misalnya kebutuhan akan makanan, minuman, air dan 

udara. 

b. Kebutuhan rasa aman (safety needs). Adalah suatu kebutuhan yang 

mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan 

keteraturan dari keadaan lingkungannya. Misalkan kebutuhan akan 

pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan dari tindakan sewenang-

wenang. 

c. Kebutuhan kasih sayang (belongingness and loving needs). Kebutuhan ini 

mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan 

emosional dengan individu lain, baik sesama jenis atau lawan jenis. 

d. Kebutuhan akan rasa harga diri (esteem needs). Kebutuhan ini terdiri dari 

dua bagian, pertama adalah penghormatan atau penghargaan dari diri 

sendiri, kedua penghargaan dari orang lain. 

e. Kebutuhan akan aktualisasi diri (need for self actualization). Kebutuhan 

ini merupakan kebutuhan paling tinggi dan akan muncul apabila 
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kebutuhan yang ada dibawahnya sudah terpenuhi dengan baik. Misalnya 

seorang ilmuan yang menemukan suatu teori yang berguna bagi 

kehidupan.
102

 

Menurut P. Mangkunegara dalam bukunya Indah Puji Hartatik, terdapat 

beberapa prinsip dalam memotivasi kerja karyawan, yaitu: 

a. Prinsip partisipasi yaitu dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu 

diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan 

yang akan dicapai oleh pemimpin. 

b. Prinsip komunikasi yaitu pemimpin mengomunikasikan segala  sesuatu 

yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang 

jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. 

c. Prinsip pengakuan andil bawahan yaitu pemimpin mengakui bahwa 

bawahan (pegawai) mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. 

Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi 

kerjanya. 

d. Prinsip pendelegasian wewenang yaitu pemimpin memberikan otoritas 

atau wewenang kepada pegawai untuk sewaktu-waktu dapat mengambil 

keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat pegawai 

yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan pemimpin. 
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e. Prinsip memberi perhatian yaitu pemimpin yang memberikan perhatian 

terhadap apa yang diinginkan pegawai, akan memotivasi pegawai tersebut 

dalam bekerja sesuai dengan harapan pemimpin.
103

 

C. Konsep Mutu Guru 

Menurut W. Edward Deming, mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan 

pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai 

pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, 

sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, 

maka mereka akan setia dengan membeli produk perusahaan baik barupa barang 

maupun jasa.
104

 

Menurut Philip B. Crosby, mutu ialah conformance to requirement, yaitu 

sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu 

apabila sesuai dengan standar atau criteria mutu yang telah ditentukan, standar 

mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.
105

 

Dari kedua pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu 

adalah kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan kebutuhan pelanggan 

melalui prosedur/standar yang ada. 

Sedangkan Guru atau yang dikenal dengan istilah al-mu’alim atau al-ustadz 

dalam bahasa Arab, yang bertugas memberikan ilmu dalam majlis taklim. Artinya 

guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasikmengatakan bahwa 

guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Namun, pada dinamika 
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selanjutnya, definisi guru berkembang secara luas. Guru disebut pendidik 

profesional karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orang tua 

untuk ikut mendidik anak. Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang 

memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta untuk 

melaksanakan tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah.
106

 

Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan 

ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk 

melakukan pekerjaan sebagai guru. Profesi guru memerlukan syarat-syarat 

khusus, apalagi sebagai guru yang profesional, yang harus menguasai seluk-beluk 

pendidikan dan pembelajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan. Profesi ini juga 

perlu pembinaan dan pengembangan melalui masa pendidikan tertentu atau 

pendidikan prajabatan.
107

 

Sedangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 

2005Pasal 2, guru dikatakan sebagai tenaga professional yang mengandung arti 

bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai 

kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidikan sesuai dengan 

persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
108

 

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu guru 

adalah seorang pendidik yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan 

sertifikasi pendidikan yang sesuai dengan standar yang ada. 
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Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 

10 ayat (1), dikatakan guru bermutu/memiliki kompetensi yang baik apabila ia 

telah menguasai empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.
109

 Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Kompetensi Pedagogis 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, yang dimaksud dengan 

kompetensi pedagogis adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik 

yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) 

pemahaman tentang peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/silabus; (d) 

perencanaan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; (g) pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
110

 

2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah Kemampuan kepribadian yang: (a) 

berakhlak mulia; (b) mantap, stabil, dan dewasa; (c) arif dan bijaksana; (d) 

menjadi teladan; (e) mengevaluasi kinerja sendiri; (f) mengambangkan diri; 

dan (g) religius.
111

 

3. Kompetensi Sosial 

Seorang guru sama seperti manusia lainnya yaitu makhluk sosial, yang 

dalam kesehariannya berdampingan dengan orang lain. Guru diharapkan 
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memberikan contoh baik terhadap lingkungannya, dengan menjalankan hak 

dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Guru harus berjiwa sosial 

tinggi, mudah bergaul, dan suka menolong, bukan sebaliknya, yaitu individu 

yang tertutup dan tidak memedulikan orang-orang di sekitarnya. Kompetensi 

sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat 

untuk; (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi 

komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesame pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta 

didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
112

 

4. Kompetensi Profesional 

Tugas guru ialah mengajarkan pengetahuan kepada peserta didik. Guru 

tidak sekedar mengetahui materi yang akan diajarkannya, tetapi 

memahaminya secar luas dan mendalam. Oleh karena itu, guru harus selalu 

belajar untuk memerdalam pengetahuannya terkait mata pelajaran yang 

diampunya. Menurut BSNP, kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materipembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) 

konsep, struktur dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren 

dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) 

hubungan konsepanatar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetensi secara 
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professional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya 

nasional.
113

 

Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 

disebutkan bahwa, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh 

guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
114

 

D. Peningkatan Mutu Guru 

Guru memegang peran penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran, 

baik kualitas proses maupun kualiatas lulusan. Apabila kualitas atau mutu 

gurunya bagus maka kualitas pendidikan juga akan bagus. Memerhatikan mutu 

guru di Indonesia memang jauh berbeda dengan guru-guru di Amerika. Karena 

standar yang diberikan sangatlah jauh berbeda. Sekalipun demikian, guru harus 

mempunyai kepedulian untuk meningkatkan kualitasnnya sehingga mutu 

pendidikan bisa meningkat seiring meningkatnya kualitas atau mutu guru-guru 

Indonesia.Maka dalam rangka meningkatkan mutu guru usaha yang dilakukan 

yaitu antara lain: 

1. Melalui pengembangan profesi 

Pengembangan adalah suatu proses untuk membantu organisasi atau 

individu dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Pengembangan adalah 

peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. Ada lima macam kegiatan guru 

yang termasuk kegiatan pengembangan profesi, yaitu : 

a. Melaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan.  
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b. Menemukan teknologi tepat guna dibidang pendidikan. Membuat alat 

peraga atau alat bimbingan 

c. Menciptakan karya seni 

d. Mengikuti kegiatan pengembanan kurikulum
115

 

2. Melalui program sertifikasi 

Peningkatan profesionalisme guru dan tenaga pendidik menjadi 

perhatian pemerintah, dengan diterbitkannya Undang-Undang RI No.20/2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI No.14/2005 tentang 

Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah RI No 19/2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan yang menjadi payung hukum bahwa guru adalah 

pendidik profesional. Wujud nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas 

guru salah satunya dengan sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik pada guru, yang ditandatangani oleh perguruan 

tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai buku pengakuan formalitas guru yang 

diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
116

 

3. Melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) 

Salah satu kegiatan yang selama ini dianggap efektif dalam 

meningkatkan kemampuan profesionalisme guru adalah melalui Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP).Kegiatan yang berasal dari satu rumpun 

bidang studi ini dilakukan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan 

yang berhubungan dengan bidang studi tersebut. Oleh karena itu MGMP 

                                                           
115

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi 

Guru (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), 172. 
116

Suyanto dan Asep Jihad,  Menjadi Guru Profesional: Strategi Peningkatan Kualitas dan 

Kuantitas Guru di Era Global (Surabaya: Erlangga, 2013),  34. 



 

   
 

merupakan salah satu sistem penataran guru dengan pola dari,oleh dan untuk 

guru. Agar tujuan MGMP dapat tercapai, Suyanto dan Asep Jihad 

mengemukakan berbagai langkah yang perlu ditempuh dalam menentukan 

bentuk dan proses MGMP, yaitu sebagai berikut: Penentuan kebutuhan 

pendidikan dan latihan, atau suatu penilaian kebutuhan yang komprehensif, 

penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik, pemilihan metode, 

pemilihan media, implementasi program, evaluasi program.
117

 

E. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatkan Mutu Guru 

Keberhasilan sekolah dalam meraih mutu  pendidikan yang baik banyak 

ditentukan melalui peran kepemimpinan kepala sekolah. Hal ini disebabkan peran 

kepala sekolah sangat kuat memengaruhi perilaku sumber daya ketenagaan dalam 

hal ini guru, dan sumber-sumber daya pendukung lainnya. Dengan kata lain peran 

kepala sekolah sangat diperlukan untuk memajukan sebuah sekolah. Peran kepala 

sekolah bisa dipahami sebagai pola usaha yang ditujukan untuk memberi arti pada 

kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para guru dengan 

memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi 

yang jelas.
118

 

Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, guru dituntut 

memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis maupun isinya. Namun, 

jika kita selami lebih dalam lagi tentang isi yang terkandung dari setiap jenis 

kompetensi, sebagaimana disampaikan oleh para ahli maupun dalam perspektif 

kebijakan pemerintah. Kiranya untuk menjadi guru yang kompeten bukan sesuatu 
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yang sederhana, untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru 

diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan koprehensif.
119

 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi peran 

kepala sekolah, yaitu bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer 

memiliki tugas mengembangkan kinerja personel, terutama dalam hal  

meningkatkan kompetensi profesional guru. Perlu digarisbawahi bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi profesional di sini, tidak hanya berkaitan dengan 

penguasaan materi semata, tetapi mencakup seluruh jenis dan isi kandungan 

kompetensi sebagaimana telah dipaparkan di atas.
120

 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, terdapat tujuh peran utama 

kepala sekolah yaitu, sebagai: (1) educator (pendidik), (2) manajer, (3) 

administrator, (4) supervisor, (5) leader (pemimpin), (6) pencipta iklim kerja, (7) 

wirausahawan.
121

 Sedangkan menurut E. Mulyasa, kepala sekolah harus mampu 

melaksanakan tugasnya sebagai educator, manajer, administrator, dan supervisor 

(EMAS). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan perkembangan zaman kepala sekolah juga harus mampu berperan 

sebagai educator, leader, innovator, dan motivator di sekolahnya. Dengan 

demikian dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah 

sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai educator, manajer, administrator, 

supervisor, leader, innovator, dan motivator (EMASLIM).
122

 Dalam hal ini 

adapun peran kepala sekolah yang dianggap berpotensi meningkatkan mutu guru 
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secara langsung adalah peran kepala sekolah sebagai educator, manajer, 

supervisor dan motivator. 

Di mana peran kepala sekolah sebagai educator adalah untuk 

mengembangkan seluruh potensi sekolah agar terselenggara kegiatan pendidikan 

yang berkualitas. Sedangkan tugas kepala sekolah sebagai manajer menyangkut 4 

(empat) hal penting, yaitu: menyusun program, menyusun organisasi kepegawaian 

sekolah, menggerakkan staf (pendidik dan tenaga kependidikan), dan 

mengoptimalkan sumber daya sekolah. Kegiatan utama pendidikan di sekolah 

dalam rangka mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga 

seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas tugas kepala sekolah 

adalah sebagai supervisor, yaitu menyupervisi/mengawasi pekerjaan yang 

dilakukan oleh tenaga kependidikan. Dan sebagai motivator, yaitu tenaga 

pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan 

tertentu dalam hal ini kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan 

berbagai tugas dan fungsinya.    

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

BAB III 

 

SMK PGRI 2 PONOROGO 

 

A. Data Umum 

1. Sejarah Singkat SMK PGRI 2 Ponorogo 

Berdiri tahun 1984 dengan nama STM PGRI Ponorogo yang beralamat 

di SD Keniten I dan II dengan membuka jurusan: Mesin, Listrik dan 

Bangunan. Dalam praktikum bekerjasama dengan ST Negeri Ponorogo 

(Sekarang SMP  5). Tahun Pelajaran 1987/1988 melaksanakan Akreditasi 

dengan jenjang DIAKUI.Tahun 1989/1990 pindahke ST Negeri.Tahun 

1990/1991 STM PGRI Ponorogo telah menempati gedung sendiri yang 

terletak di Jl. Soekarno Hatta Ponorogo. Dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar pagi dan siang hari sedang praktikum tetap dilaksanakan di ST 

Negeri Ponorogo.Tahun Pelajaran 1991/1992 menambah jurusan 

OTOMOTIF yang menerima 5 kelas dan dalam kegiatan praktek bekerjasama 

dengan KLK (sekarang BLK-UKM Ponorogo) di Karanglo Lor.Tahun 1992 

STM PGRI mendapat kepercayaan pemerintah mendapatkan HIBAH dari 

IPTN (industri pesawat terbang nurtaniu) berupa Mesin Bor Radial, Mesin 

Honing dan Mesin Bor Kolom.
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Kemudian tahun Pelajaran 1994/1995 STM PGRI berganti nama 

dengan SMK PGRI 2 Ponorogo.Tahun Pelajaran 1998/1999 SMK PGRI 2 

Ponorogo telah memiliki 26 Ruang Teori, 1 BengkelOtomotif, 1 Bengkel 

Pemesinan, 1 Bengkel Kerja bangku/kerja plat dan Las, serta 3 Bengkel 
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Listrik. Tahun ini pula SMK PGRI 2 Ponorogo mendapatkan kepercayaan 

mendapat bantuanimbal swadaya berupa bangunan bengkel mesin.
124

 

Tahun2000/2001 SMK PGRI 2 Ponorogo telah terakreditasi dengan 

status disamakan.Tahun 2002/2003 mendapat bantuan peralatan praktek 

dari“AUSTRIA” senilai 2,4 milyar. Tahun 2005/2006 mendapat bantuan satu 

orang suka relawan dari Korea. Tahun 2006/2007 telah terakreditasi : A, 

Tahun 2011 telah mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2008, dari TUV North 

dan tahun 2015 SMK PGRI 2 Ponorogo menjadi Sekolah Rujukan.
125

 

2. Visi dan Misi SMK PGRI 2 Ponorogo 

a. Visi Smk PGRI 2 Ponorogo adalah:  “Beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, kompeten, profesional, 

berkarakter unggul dan berbudaya lingkungan”. 

b. Misi Smk PGRI 2 Ponorogo adalah: 1) Beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 2) Mampu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi masa sekarang dan masa yang akan datang. 

3)  Mampu menguasai kompetensi sesuai paket keahlian. 4) 

Bersertifikat kompetensi dan bersertifikat profesi. 5) Sehat jasmani dan 

rohani, berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia. 6) Siap berkompetensi 

dan memilih karir untuk mengembangkan diri. 7) Mampu mengisi 

kebutuhan dunia usaha/ dunia industri dimasa sekarang maupun 
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mendatang. 8) Mempunyai daya dukung untuk melestarikan alam 

melalui tindakan pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan.
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3. Letak Geografis SMK PGRI 2 Ponorogo 

SMK PGRI 2 Ponorogo terletak di Jalan Soekarno Hatta Ponorogo, 

memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari perkotaan sehingga sangat 

mudah dijangkau dari semua jurusan.SMK PGRI 2 Ponorogo, terletak di jalur 

utama dari Madiun, Pacitan, Magetan, Trenggalek, Purwantoro. Sehingga banyak 

sekali siswa SMK PGRI 2 Ponorogo yang berasal dari beberapa daerah tersebut.
127 

4. Program Keahlian SMK PGRI 2 Ponorogo 

Adapun program kejuruan di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah: a. Teknik 

Permesinan; b. Teknik Kendaraan Ringan; c. Teknik Sepeda Motor; d 

. Teknik alat berat; e. Teknik Perbaikan Body Otomotif; f. Teknik Komputer 

dan Jaringan; g. Rekayasa Perangkat Lunak; dan h. Multimedia. 

5. Sumber Daya SMK PGRI 2 Ponorogo 

a. Fasilitas Sekolah 

SMK PGRI 2 

Ponorogomemilikifasilitassebagaipenunjangsaranapembelajaranantara lain 

gedungteori, 

praktikdanlaboratoriumsertapenunjanglainnyasepertiperpustakaandantemp

atibadah. Status tanah yang dimilikiadalah Hak 

Milik.Luastanahkuranglebih 21.605 m
2
. Dengan perincian luas tanah yang 
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sudah dibangun 13.505 m
2
dan luas tanah yang masih kosong/siap 

dikembangkan yaitu 8100 m
2
. 

 

Tabel 3.1 Gedung Fasilitas SMK PGRI 2 Ponorogo 

No Nama Fasilitas Jumlah 

1 Ruang Belajar 36 standar, 2 tidak standar 

2 Bengkel Pemesinan 4 standar, 3 tidak standar 

3 Bengkel Teknik Kendaraan Ringan 7 standar, 1 ruang teori 

4 Bengkel Teknik Sepeda Motor 4 standar, 1 ruang teori 

5 Bengkel Teknik Alat Berat 4 standar 

6 

Laboratorium Teknik Komputer dan 

Jaringan 

2 standar 

7 

Laboratorium Rekayasa Perangkat 

Lunak 

1 standar, 1 tidak standar 

8 Laboratorium Multimedia 1 standar 

9 Perpustakaan 1 standar 

10 Ruang Guru 1 standar 

11 Ruang Kepala Sekolah 1 standar 

12 Ruang LSP 1 standar 

13 Kantor Tata Usaha 1 standar 

14 Tempat Ibadah 1 standar 

15 Kantin 6 standar 

16 Ruang Kesiswaan 1 standar 



 

   
 

17 Ruang Kurikulum 1 standar 

18 Ruang BP 1 standar 

19 Ruang OSIS 1 standar 

20 Ruang Pramuka 1 standar 

 

b. Tenaga Pendidik SMK PGRI 2 Ponorogo 

Seluruhtenagapengajar di SMK PGRI 2 

Ponorogoadalahberijasah 

S1danmemilikisertifikatkeahlianuntukpengajarteknik. Berikutini data 

guru SMK PGRI 2 Ponorogo: 

Tabel 3.2  Data Guru SMK PGRI 2 Ponorogo 

No Bidang Pengajaran Jumlah Guru 

1 Kelompok A 23 

2 Kelompok B 31 

3 Kelompok C 9 

4 Teknik Pemesinan 9 

5 Teknik Kendaraan Ringan 7 

6 Teknik Sepeda Motor 8 

7 Teknik Alat Berat 5 

8 Teknik Informatika 7 

 

6. Profil Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo  

a. Data Pribadi 

Nama  : Syamhudi Arifin 



 

   
 

Tempat, tgl lahir : Ponorogo, 28 September 1972 

Alamat  : Jl. Kramat 5 Ngunut Babadan Ponorogo. 

b. Data Pendidikan 

1) SDN 1 Polorejo Babadan Ponorogo, lulus tahun 1985 

2) SMPN 3 Ponorogo, lulus tahun 1988 

3) SMU Hudaya Ponorogo, lulus tahun 1991 

4) STIE Malangkucecwara Malang, lulus tahun 1996 

5) Pendidikan Bahasa Inggris, berijazah tahun 1996 STIE 

Malangkucecwara Malang 

6) Praktikum Perbankan, berijazah tahun 1996 STIE 

Malangkucecwara Malang 

7) Praktikum Akutansi dan D Base, berijazah tahun 1996 STIE 

Malangkucecwara Malang 

8) Praktikum EPD, Pc-DOS, WS, Lotus 123 berijazah tahun 1996 

STIE Malangkucecwara Malang 

9) Kursus MS-Windows 3.11, MS- Word 6.0, MS-Exel 5.0, berijazah 

tahun 1996 STIE Malangkucecwara Malang 

10) Sertifikat kuliah singkat pra MM UGM, berijazah tahun 1997 MM 

UGM Yogyakarta.
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Tabel 3.3 Data Penyerapan Tiga Tuhun Terakhir Dunia Industri BKK SMK PGRI 

2 Ponorogo 

No Tahun 

Lulus 

Jurusan Jumlah 

TPM TKR TSM TAB TKJ RPL MM 
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1 2014/2015 106 124 73 52 46 0 0 401 

2 2015/2016 77 169 55 109 45 21 0 476 

3 2016/2017 196 245 100 109 56 39 0 745 

4 2017/2018 110 219 77 150 51 6 14 627 

Jumlah 379 538 228 270 147 60 14 1622 

 

B. Data Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu 

Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

1. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik) 

Keberhasilan sekolah dalam meraih mutu  pendidikan yang baik banyak 

ditentukan melalui peran kepemimpinan kepala sekolah. Hal ini disebabkan 

peran kepala sekolah sangat kuat memengaruhi perilaku sumber daya 

ketenagaan dalam hal ini guru, dan sumber-sumber daya pendukung lainnya. 

Dengan kata lain peran kepala sekolah sangat diperlukan untuk memajukan 

sebuah sekolah. Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, 

guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis 

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

terkandung dari setiap jenis kompetensi, sebagaimana disampaikan oleh para 

ahli maupun dalam perspektif kebijakan pemerintah. Kiranya untuk menjadi 

guru yang kompeten bukan sesuatu yang sederhana, untuk mewujudkan dan 

meningkatkan kompetensi guru diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan 

komprehensif. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi 

peran kepala sekolah, yaitu bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin dan 



 

   
 

manajer memiliki tugas mengembangkan kinerja personel, terutama dalam 

hal  meningkatkan kompetensi profesional guru. Dalam perspektif kebijakan 

pendidikan nasional, terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, 

sebagai: a. educator (pendidik); b. Manajer; c. Administrator; d. Supervisor; 

e. leader (pemimpin); f. pencipta iklim kerja; g. wirausahawan. 

Kepemimpinan kepala sekolah berperan sebagai motor penggerak 

sekaligus penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan cara 

pencapaian tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan. Dalam melakukan 

fungsinya sebagai educator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. 

Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada 

warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, 

serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik, seperti team teaching, 

moving class, dan mengadakan program akselerasi (acceleration) bagi peserta 

didik yang cerdas di atas normal. 

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan fungsinya sebagai pendidik, antara lain: a. mengikut setakan 

guru-guru dalam penataran-penataran atau pelatihan; b. kepala sekolah 

menggerakkan tim evaluasi; c. mendorong guru untuk menggunakan waktu 

belajar secara efektif. Dan hal tersebut dilakukan oleh kepala sekolah di SMK 

PGRI 2 Ponorogo. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sarji:  

Terkait dengan peran kepala sekolah sebagai seorang pendidik dalam 

hal ini upaya yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi guru 

melalui pelatihan, workshop, pembinaan-pembinaan dalam hal ini 

kepala sekolah tidak pernah membeda-bedakan, jadi semua diberi 



 

   
 

kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya. Ketika ada 

peluang mengikuti pelatihan dan sebagainya kepala sekolah selalu 

mendukung.
129

 

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Wakhid Kumaidi terkait 

dengan peran kepala sekolah sebagai pendidik: 

La gini, kalau masalah workshop dan lain-lain kita sesuaikan dengan 

kebutuhan artinya begini, kita ini kan kadang-kadang yang mengadakan 

diklat itu diselenggarakan oleh internal sekolah sini bisa juga yang 

menyelenggarakan adalah lembaga eksternal di luar sekolah. Misalkan 

ada paket pelatihan apa gitu? di Malang, di Semarang ya itu disesuaikan 

dengan tren kebutuhan untuk mencapai visi dan misi. Dan kita juga 

dapat pelatihan dari pemerintah Diknas mengundang guru-guru mapel, 

misalnya guru Bahasa Indonesia  diundang untuk ditraining K-13 di 

Malang ya kita juga mengirimkan delegasi kita. Gini ya mas,  kita sejak 

2011 lembaga kita sudah mengimplementasikan sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2008. Jadi gini dari sistem penjaminan mutu itu kita 

punya prinsip P.D.C.A planing, doing, actuating, controling ini sebuah 

metode atau cara bagaimana lembaga kami itu meningkatkan mutunya 

dari sini, jadi kegiatan yang terkait dengan manajemen mutu itu sangat 

luas mencakup semua unit kerja. Secara global lembaga kita itu punya 

visi dan misi, kemudian visi misi tersebut bisa tercapai manakala peran 

leadership itu nyata.Kemudian di sekolah tidak mungkin tidak ada 

gunanya kan? Untuk memproses sasaran mutu itu bisa tercapai kan 

melibatkan seluruh guru, sehingga guru-guru itu nanti ditarget 

ditingkatkan kualifikasinya pertahun, jadi tahun ini didata berapa orang 

yang didiklat yang ikut TOT (training of trainer) jadi sebelum guru 

menyampaikan materi-materi kepada siswa ada training dulu akan 

terarah nanti. Nah itu terjadi di siswa keahlian tapi data TOT ada di 

masing-masing jurusan.
130

 

 

Training of trainer sendiri adalah merupakan pelatihan khusus untuk 

kompetensi kejuruan, sedangkan untuk mata pelajaran umum kegiatan 

peningkatan kompetensinya lebih kepada MGMP (musyawarah guru mata 

pelajaran). Sebagaiman disampaikan bapak Abdul Rokim: “Yang mata 

pelajaran umum kita dorong untuk ikut MGMP, untuk pelaksanaanya 
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berbeda-beda. Karena organisasinya berdiri sendiri-sendiri. Misalkan mata 

pelajaran PKN, pelajaran Agama beda-beda”.
131

 

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak bisa lepas dari 

peran guru selaku eksekutor pendidikan. Guru memegang peran penting 

dalam peningkatan kualitas pembelajaran, baik kualitas proses maupun 

kualitas lulusan. Apabila kualitas atau mutu gurunya bagus maka kualitas 

pendidikan juga akan bagus. Dari situ maka jelas kegiatan-kegiatan berupa 

apapun yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru itu sangat 

penting untuk diselenggarakan. Perihal pentingnya kompetensi guru juga di 

sampaikan oleh bapak Syamhudi Arifin, sebagai berikut: 

Pentingnya kompetensi guru, kompetensi guru itu adalah suatu keahlian 

yang dimiliki guru untuk mengajarkan dari perencanaan pembelajaran 

yang ada. 80% guru di sini insyaallah sudah bagus kompetensinya 

sesuai dengan bidang yang diajarkan masing-masing. Tidak cukup 

demikian, kegiatan peningkatan mutu guru kita juga ada, itu diklat dan 

training. Ada yang dilaksanakan di sini kemudian ada yang diikutkan di 

luar. MGMP itu juga termasuk, tapi itu individu masing-masing guru 

mata pelajaran, tapi kita sarankan untuk ikut. Ya kaya ini yang sekarang 

ada di Tiangjin Cina ini itu kan dalam rangka peningkatan kompetensi 

guru, 1 bulan di Tiangjin  sudah 3 kali kita kirim kesana. Mereka di 

sana belajar TI (tekhnologi informasi) dan otomotif.
132

 

 

Dan yang tidak kalah penting lagi, selain mengikutkan guru dalam 

kegiatan atau pelatihan peningkatan kompetensi. Sarana prasarana juga sangat 

penting. Sebagaimana disampaikan bapak Abdul Rokim: 

Sarana prasarana memang sekolah ini sekolah kejuruan dari kompetensi 

keahliannya banyak dibidang teknologi, dimana untuk teknologi itu 

investasinya cukup tinggi. Dapat dikatakan, kalau lengkap sih ya belum. 

Tapi setiap tahun selalu dan selalu update dalam artian tidak 

menyeluruh jadi giliran misalnya tahun ini prioritas di kompetensi 
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keahlian mesin, nah tahun depan update di kompetensi keahlian 

kendaraan ringan itu yang dilakukan jadi gak bisa serentak ya kembali 

lagi pada budget. Suatu contoh mesin itu saja satu mesin itu ada yang 

harganya senilai mobil inova baru, terus yang mesin CNC itu harganya 

600 jutaan. Jadi memang harus pandai-pandai seperti itu, mana yang 

paling banyak siswanya itu yang kita prioritaskan dulu jadi kita 

pertimbangannya adalah azaz manfaat.
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Gambar 3.1 Kegiatan Pelatihan Guru Produktif SMK 

 

 
 

Selain peningkatan kompetensi guru, peran kepala sekolah sebagai 

pendidik dapat terlihat dari bagaimana kepala sekolah melakukan pembinaan 

moral. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Abdul Rokim: 

Iya itu di tiap-tiap kesempatan kepala sekolah selalu menyampaikan 

pesan-pesan terkait ajakan baik. Trademark dari pada sekolah kita kan 

berbasis pondok pesantren, jadi trademark itulah yang dipakai dasar 

untuk menyampaikan pembinaan-pembinaan ke guru dan siswa. Setiap 

kali pembinaan selalu dan selalu itu yang ditekankan. Menurut kita itu 

lebih mudah memberikan contoh tindakan dari pada hanya 

mendengar.
134
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Implementasi dari pembinaan moral di SMK PGRI 2 Ponorogo antara 

lain dapat dilihat dari pembiasaan sholat dzuhur berjamaah, siswa siswi selalu 

bertegur sapa dan berjabat tangan dengan para guru ketika berpapasan 

dilingkungan sekolah. Guru dan warga sekolah mematuhi setiap rambu-

rambu yang ada di lingkungan SMK PGRI 2 Ponorogo.
135

 

Pernyataan bapak Abdul Rokim di atas dipertegas juga oleh bapak Sarji 

Utomo, beliau menyampaikan demikian: 

Jadi ketika rapat ada suatu hal yang baru, jika sifatnya pembiasaan 

maka harus dicontohkan. Misalnya jalur hijau, kan ini ada jalur hijau 

jadi kita sekali ada perintah baru itu kita harus menjalankan, dengan 

cara kita memberi contoh. Kepala sekolah juga memberi contoh sendiri 

setiap kali jalan ya lewat jalur hijau. Dan fungsi jalur hijau ini sendiri 

sebagai jalur pejalan kaki. Jadi kalau kita katakanlah mau ke ruang di 

seberang lapangan sana kita harus lewat jalur hijau. Gak boleh motong 

jalan lewat tengah lapangan. Karena di industri itu seperti itu, jadi di 

perusahaan-perusahaan itu pasti ada jalur hijau. Keluar dari sini kalau 

mau ke parkiran harus lewat depan pos satpam kalau langsung 

keparkiran kena itu, karena melanggar. Dengan seperti ini tidak ada lagi 

anak pulang sekolah semrawut sehingga jalannya tertib sekalipun ketika 

jam pulang sekolah. Jalur mobil, jalur motor juga ada di sini. Terkait 

dengan kedisiplinan kepala sekolah tertib waktu masuk. Masuknya itu 

awal yang lain belum datang kepala sekolah sudah terlebih dahulu 

datang. Hal-hal yang sering disampaikan kepala sekolah di setiap 

kesempatan antara lain misalnya ketertiban, menghimbau guru jangan 

sampai ada jam kosong dan selalu aktif berkomunikasi dan kordinasi. 

Lembaga kita itu SMK yang berbasis pondok pesantren, jadi siswa itu 

dalam kurun waktu satu tahun akan dipondokkan selama 1 minggu di 

pondok pesantren. Karena berbasis pesantren jadi anak itu harus bisa 

ngaji kalau tidak bisa ngaji ijazah tidak bisa diambil meskipun anak 

tersebut lulus. Sekolah tidak hanya membuat kebijakan seperti itu tapi 

juga sekaligus sekolah mencari guru ngaji diluar untuk ngajari anak-

anak itu setiap jam pulang sekolah di masjid.
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Gambar 3.2 Rambu-rambu di Lingkungan SMK PGRI 2 Ponorogo 

 

 
 

Di samping peningkatan kompetensi guru dan pembinaan moral hal 

yang tidak kalah penting adalah mengerakkan tim evaluasi dan mendorong 

guru untuk menggunakan waktu belajar dengan efektif. Menurut bapak 

Wakhid Kumaidi: 

Kemudian tugas yang bagus itu adalah tugas yang sesuai dengan 

targetnya, misalnya gini untuk kurikulum nilai rata-rata matematika 

untuk ujian nasional 5,5 dia nulis disitu, dia komitmen disitu bagaimana 

kemudian dia bisa mencapai itu dengan cara dia, bukan cara kepala 

sekolah, caranya dia yang penting target itu bisa di capai. Kemudian 

pekerjaan yang bagus adalah apabila nanti sasaran itu bisa tercapai 

kemudian bagaimana kalo tidak tercapai, nanti akan di audit. 

Kemudian nanti sampai kepada manajemen review, jadi seluruh tim ini 

dikumpulkan membicarakan kenapa unit anda kok tidak 

berhasil,kenapa? Kemudian unit itu membuat identifikasi, jadi tidak ada 

adjusment dari kepala sekolah sama sekali. Jadi sasaran mutu itu adalah 

tanggung jawabmu maka capailah semaksimal mungkin, terus kalaupun 

itu tercapai nantinya itu pun terus ditingkatkan jangan cuma 5,5 lah 



 

   
 

tingkatkanlah 5,6/5,7 gitu, itu caranya untuk meningkatkan mutu 

tadi.
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Sedangkan upaya menggerakkan tim evaluasi kepada siswa dilakukan 

dengan cara, di awal tahun ajaran wali siswa dan siswa diberi sosialisasi 

program-program serta kebijakan sekolah dalam berbagai hal. Sebagaimana 

disampaikan bapak Abdul Rokim sebagai berikut: 

Kemudian untuk kenaikan kelas, kenaikan kelas itukalau disekolah-

sekolah lain masih ada tanggungan beberapa mapel yang belum sesuai 

KKM masih memenuhi, tapi kalau disini tidak. Semua mata pelajaran 

harus memenuhi KKM, satu saja tidak memenuhi KKM ya dinyatakan 

tidak naik. Mapelkan ada 3 knowledge,skill sama sikap itu penilaiannya 

3 dan itu bersiri sendiri-sendiri. Pendidikankarakter salah satu 

ukurannya dalam kedisiplinan.
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Sedangkan untuk memaksimalkan waktu belajar hal ini bisa terwujud 

dengan kedisiplinan guru dan siswa. Di SMK PGRI 2 Ponorogo ada trik 

tersendiri untuk mengetahui kedisiplinan guru masuk kelas. Sebagaimana 

disampaikan bapak Abdul Rokim: 

Semua pintu kelas dikunci kalau tidak ada pelajaran, semua pintu 

dikunci pintu ruangan jam pelajaran pertama kunci belum diambil 

otomatis anak kan masih berada diluar, kelihatan itu jadi mudah untuk 

mengetahui kedisiplinan guru. Jam istirahat pintu ruang kelas dikunci 

lagi semua anak berada diluar kelas dan kunci dikembalikan di kantor. 

Dan nantinya guru mata pelajaran setelah jam istirahat mengambil 

kunci dikantor begitu seterusnya.
139

 

 

Kepala sekolah sebagai educator harus memiliki kemampuan untuk 

membimbing guru, membimbing tenaga kependidikan nonguru, membimbing 

peserta didik, mengembangkan tenaga kependidikan, mengikuti 

perkembangan IPTEK dan mencari contoh mengajar yang baik. 
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Berdasarkan paparan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa peran 

kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo sebagai edukator adalah melalaui 

beberapa kegiatan. Diantaranya, mengikut sertakan guru dalam kegiatan 

workshop, TOT (training of trainer), MGMP (musyawarah guru mata 

pelajaran), peningkatan sarana prasarana, pembinaan karakter/moral, dan 

kepala sekolah menjadi teladan yang baik bagi siswa dan warga sekolah.  

2. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Manajer pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan usaha 

para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber  daya 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan 

suatu  proses, karena semua manajer dengan ketangkasan dan keterampilan 

yang dimilikinya mengusahakan dan mendayagunakan berbagai kegiatan 

yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.   

Kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo dalam menjalankan perannya 

sebagai manajer adalah dengan memberdayakan seluruh warga sekolah untuk 

mencapai visi dan misi sekolahnya. Hal tersebut terwujud dengan disusunya 

struktur organisasi dan job descripsions. Sebagaimana disampaikan bapak 

Wakhid Kumaidi: 

Secara global lembaga kita itu punya visi dan misi, kemudian visi misi 

tersebut bisa tercapai manakala peran leadership itu nyata, kemudian 

mencapai visi dengan cara-cara demikan seperti ini sangat luas. Maka 

dari itu untuk mencapai visi kita bagi-bagi tugas kemudian muncul 

struktur organisasi dari tingkat top manager(kepsek), kemudian dari 

wakil-wakilnya, disini ini SMK ya mas ya jadi disini itu lebih fokus ke 

kompetensi keahlian sehingga disini ada jabatan tergolong lower 

manager adalah ketua kompetensi keahlian, disini tidak ada super 



 

   
 

leader, jadi kepala sekolah disini bukan sebagai super leader tapi disini 

kita teamwork sehingga masing-masing struktur organisasi memiliki 

tugas-tugas untuk tercapainya visi misi. Artinya kepala sekolah gak iso 

ngayahi dewe. Dibagi-bagi tugasnya, terus pekerjaan dan tugas harus 

bermutu sehingga kalau kita jlentrekkan lagi semua midle manajer ini 

memiliki yang namanya sasaran mutu yang nanti bisa kita ukur 

pertahun. Untuk mencapai audit ini bagaimana audit itu suatu metode 

untuk mencapai peningkatan itu.
140

 

 

Gambar 3.3 struktur organisasi SMK PGRI 2 Ponorogo
141

 

Kemudian struktur organisasi diatas didukung dengan pembagian tugas 

atau job description tiap-tiap bagian. 

Selain pemberdayaan warga sekolah dalam perannya sebagai manajer 

kepela sekolah juga bisa mendorong keterlibatan seluruh komponen sekolah 
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dalam berbagai kegiatan (pertisipatif). Hal tersebut disampaikan oleh bapak 

Ricky Krisdianto: 

Di sini itu kepala sekolah bekerja melibatkan semua komponen, jadi 

tiap kali ada pekerjaan apapun itu semua komponen sekolah dilibatkan. 

Mulai dari staf yang pertama ya, kemudian waka-waka, ketua jurusan 

dan semua guru juga terlibat. Jadi tidak murni semua ditangani kepala 

sekolah. Dan setiap kepala sekolah membuat kebijakan pasti 

dikumpulkan semua. Kepala sekolah di sini selalu melibatkan semua 

aspek termasuk ketua jurusan dalam menyusun program kerja. Jadi di 

setiap ketua jurusan itu punya yang namanya program kerja. Jadi 

sebelum tahun ajaran baru dimulai pasti ada penyusunan program 

kerja.
142

 

Berdasarkan paparan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa peran 

kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo sebagai manajer adalah melalaui, 

menyusun struktur organisasi mulai dari tingkat top manajer(kepala sekolah), 

midle manajer (wakil kepala sekolah), low manajer (ketua kompetensi 

keahlian), guru dst. Kemudian dari struktur organisasi tersebut kepala sekolah 

memberdayakan warga sekolah dengan pembagian tugas masing-masing (jod 

discription) sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan standar operasional 

prosedur masing-masing. 

3. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang 

berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi pendidikan 

modern diperlukan supervisor khusus yang lebih independen, dan dapat 

meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugasnya. 

Pengawasan  dan pengendalian yang dilakukan kepala sekolah terhadap 

tenaga pendidik khususnya guru, disebut supervisi. Di mana pengawasan itu 
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dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru 

dan peningkatan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang efektif. 

Menurut bapak Syamhudi Arifin, “untuk pengamatan evaluasi biasanya 

dilakukan oleh kurikulum dan saya sendiri sebagai kepala sekolah”.
143

 

Sedangkan menurut penuturan bapak Wakhid Kumaidi demikian: 

Audit bisa oleh kepala sekolah dan bagian penjaminan mutu, kepala 

sekolah keliling supervisi. Pengawasan eksternal karena yang diawasi 

terkait dengan sertifikat ISO itu, karena rutin diaudit dari lembaga yang 

mengeluarkan sertifikat tersebut. Dulu awal-awal kita diaudit 

persemester waktu 3 tahun pertama. Tapi sekarang hanya satu tahun 

sekali. Jadi ada dua pengawasan, audit eksternal dan internal yang 

dilakukan kepala sekolah yang tim penjaminan mutu  manajemen 

representatif.
144

 

Senada dengan apa yang disampaikan bapak Wakhid Kumaidi, selaku 

waka kurikulum bapak Abdul Rokim mengatakan demikian: 

Evaluasinya samalah dengan sekolah-sekolah yang lain secara periodik 

mengadakan supervisi ke kelas-kelas yang supervisi kelas dilakukan 

setiap 3 bulan dan 6 bulan atau 1 semester sekali, pelaksanaannya kita 

diluar, kita nunggoni diluar kelas kemudian kita ada poin-poin yang 

harus dipenuhi guru dari situlah kami melihat. Disini kita bukan 

mencari kesalahan tapi mencari solusi. Supervisi kelas dilakukan untuk 

menyupervisi guru, dan dilakukan waka kurikulum dan ketua keahlian. 

Istilahnya kalu dulu ketua jurusan
145

 

Kemudian terkait dengan supervisi tersebut, bapak Ricky Krisdianto 

menyampaikan demikian: 

Supervisi itu ditujukan kepada guru supervisi guru namanya mas. Kalau 

jurusan itu nanti masuk pada ranah audit ISO. Kalau supervisi guru itu 

tugasnya waka kurikulum untuk menyupervisi guru, itu nanti terkait 

dengan administrasi guru itu seperti apa itu yang diaudit. Supervisi itu 

sangat penting untuk mengetahui administrasi yang ada pada guru. 

Kunci guru mengajar itu kan administrasi kira-kira singkron atau tidak 

perangkat pembelajarannya dengan ketika mengajar di kelas. Ibaratnya 
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guru mengajar tanpa RPP itu kan sama halnya naik motor tidak tahu 

rambu-rambu. Kalau orang naik motor tidak tahu rambu-rambu itu fatal 

artinya kita keluar haluan. Jadi kalau menurut saya pribadi supervisi itu 

sangat penting dan harus dilakukan walaupun setiap tahun itu pelajaran 

sama, materinya juga sama. Selain waka kurikulum, ada juga supervisi 

dari dinas pendidikan. Kalu yang dari dinas itu memang program dari 

sana.  

Tahap supervisinya kita itu pertama waka kurikulum nggehh!. Dilihat 

administrasinya seperti apa, cocok atau tidak karena administrasi itu 

mutlak harus singkron mulai dari silabus ke bawah itu harus singkron. 

Ada juga supervisi kelas, itu biasanya waka kurikulum yang keliling 

dan masuk ke dalam kelas-kelas. Yang dari pengawas dinas pendidikan 

juga sama, kadang tidak memungkinkan semua kelas dimasuki biasanya 

diambil sampel beberapa kelas saja. Kepala sekolah juga melakukan 

supervisi tapi tidak melakukan supervisi layaknya waka kurikulum. 

Biasanya kepala sekolah keliling ke dalam kelas-kelas yang dilakukan 

kepala sekolah lebih pada melihat kondisi kebersihan kelas, melihat 

kegiatan pembelajaran, kadang juga datang ke bengkel untuk melihat 

sarana prasarana di sana. Dari sana nanti hasil yang didapat bisa 

digunakan sebagai wacana kira-kira seperti apa kegiatan belajar 

mengajarnya. Cuma sekarang supervisi ke kelas-kelas tidak seintens 

dulu karena sekarang kita sudah pakai cctv. Kelas yang sana (menunjuk 

ke arah lantai dua gedung SMK PGRI 2 Ponorogo) ada cctv nya semua 

kalau yang di bawah ini masih mudah di kontrolnya. Dengan adanya 

cctv memudahkan kepala sekolah mengontrol walaupun saat beliau 

tidak ada di tempat atau berada di luar kota.
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Berdasarkan paparan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa peran 

kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo sebagai supervisor adalah melalaui 

beberapa kegiatan. Diantaranya, Supervisi guru dilakukan setiap 3 bulan dan 

6 bulan sekali dilakukan kepala sekolah dengan cara keliling ditiap-tiap kelas 

untuk melihat proses belajar mengajar, pengawasan/audit jurusan dilakukan 

oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat ISO, pengawasan perangkat 

pembelajaran guru yang dilakukan oleh waka kurikulum, dan pemasangan 

cctv dibeberapa kelas untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan 

dalam kelas ketika kepala sekolah tidak di tempat. 
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4. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi itu dapat ditumbuhkan 

melalui berbagai hal. Banyak faktor dari kepala sekolah yang dapat 

mempengaruhi tingkat motivasi bawahannya, di antaranya adalah 

menciptakan iklim kerja yang kondusif. Menurut bapak Wakhid Kumaidi hal 

tersebut bisa terwujud dengan kepala sekolah aktif berkomunikasi dan 

bersosialisasi dengan seluruh warga sekolah, beliau mengatakan demikian: 

Kepala sekolah menjaga hubungan baik dengan warga sekolah, dan itu 

bisa juga diwujudkan dengan sering-sering mengadakan kegiatan 

outbond. Terus sekali waktu ya kegiatan bareng kepala sekolah dengan 

guru dan pegawai, artinya kepala sekolah selalu memantau dan 

meninjau semua warga sekolah demi mewujudkan lingkungan sekolah 

yang kondusif. Sok sok keliling ke jurusan-jurusan ya sekedar melihat 

ngobrol-ngobrol saja, datang ke ruang TKR (Teknik Kendaraan 

Ringan) datang keruang tata usaha ya sambil bersosialisasilah. Kita juga 

punya grup WA semua guru masuk di dalamnya. Semua komponen 

kerja masuk semua. Terkait dengan prestasi, motivasi bisalah 

diwujudkan denga rupiah mungkinlah guru membimbing siswa sampai 

jadi juara kalau ada dikasih bonus. Walaupun ada tapi itu tidak pasti, 

kalau guru gagal maka akan dikurangi jam mengajarnya, karena dikasih 

banyak dia gak bisa.
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Terkait hubungan komunikasi kepala sekolah dan warga sekolah bapak 

Abdul Rokim mengatkan demikian:”Jadi di sini itu kepala sekolah dan 

pesuruh tidak ada jarak kecuali dalam hal-hal kedinasan. Kecuali kedinasan 
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itu kan struktural tapi kalau kesehariannya ya biasa-biasa saja”.
148

 

Sebagaimana juga disampaikan oleh bapak  Singgih: 

Kalau motivasi itu menurut saya pribadi bisa dari mana saja. Misal 

kegiatan bareng, latihan bersama dan T.O.T itu kan bisa jadi motivasi 

untuk mereka wong wes dibelajarne bareng-bareng  dibiayai mosok sik 

gak gelem sinau, masa gak tambah semangat. Dari situ kan mereka 

tambah kesadaran diri. Sekolah kan sudah memfasilitasi semua dikasih 

masa iya tidak mau menjadi yang lebih baik. Selain itu reward juga ada, 

ketika membimbing siswa dan siswi itu juga ada reward. Bagaimana 

kemudian guru itu bisa mengantar siswa jadi juara artinya guru itu 

harus update terus harus pinter. Selin itu, iklim kerja juga dapat 

mempengaruhi motivasi. Kita itu kerja disini harus mau bekerjasama 

dan harus siap bekerja secara kelompok jangan kerja individu. Dari situ 

kan kelihatan kalau pimpinannya hanya memerintah otomatis anak 

buahnya kan Cuma diperintah. Tapi kalau pemimpinnya itu mendorong 

istilahnya itu bagaimana anak buahnya untuk bersikap baik ya otomatis 

mereka akan lebih semangat. Jadi beda kepala sekolah yang mendorong 

dengan yang hanya memerintah. Istilahnya guru dikasih umpan jadi 

bukan kog guru harus gini gitu. Misalkan disekolah lain ada ini bisa 

seperti ini masa sekolah lain bisa kita tidak bisa. Kemudian bagaimana 

caranya biar bisa dari situkan semua gurunya ikut berpikir. Kalau 

diperintah pasti kesannya mereka disuruh-suruh terus tapi kalau seperti 

itu kan yang mengajukan mereka.
149

 

Iklim kerja yang kondusif dapat dilihat dari hubungan baik antara 

kepala sekolah dengan warga sekolah, dimana dalam hal ini sebagaimana 

yang penulis lihat ketika berada dilokasi penelitian bahwa kepala sekolah 

sering kali bercakap-cakap dengan securityketika jam istirahat, kemudian 

kepala sekolah juga sering berada di sekertariatan panitia penerimaan siswa 

baru.
150

 

Menanamkan kedisiplinan juga dipandang penting dalam memotivasi 

guru. Karena kedisiplinan disinyalir dapat meningkatkan mutu pendidikan. 
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Adapun kedisiplinan yang diterapkan di SMK PGRI 2 Ponorogo antara lain 

sebagai berikut: 

Memberi contoh kedisiplinan itu jelas, tapi bagaimana ya disini itu 

sudah membudaya ya jadi seumpama contoh yang tua masuk jam 

06:45, itu kan jam masuk pertama dan sebelumnya itu kan ada sirine 

06:30, 06:30 itu yang tua-tua sudah hadir jadi ketika yang tua-tua sudah 

hadir dan kepala sekolah juga sudah ada didepan sana (kantor) masa iya 

yang muda jam 06:30 baru nyampek. Jadi yang muda selalu mengikuti. 

Dan kunci ruangan itu yang bawa guru jadi guru itu masuk ruangannya 

jam pertama pegang kunci jadi kalau dia terlambatotomatis kan 

kelihatan anak-anaknya diluar kelas. Jadi sebelum istirahat juga siswa 

keluar dan kelas dikunci lagi dan guru mapel setelah istirahat bawa 

kunci lagi. Jadi kelihatan guru yang telat atau tidak datang, dan ada 

tugas piketnya yang mencatat.
151

 

 

Pada kesempatan lain bapak Abdul Rokim juga menyampaikan terkait 

dengan kedisiplinan, sebagaimana berikut: 

Jelas memberi contoh jadi setiap pembiasaan itu harus dimulai dari 

orang tua. Ketika kepala sekolah tidak lewat jalur semestinya nanti juga 

kena semprit dari anak-anak dengan cara diteriaki jalur hijau...jalur 

hijau...jalur hijau. Kita itu punya trik sendiri untuk mengingatkan guru, 

dengan jalananak-anak yang datang terlambat akan diberi sanksi lari 

keliling lapangan sambil berteriak terlambat tidak baik...terlambat tidak 

baik...terlambat tidak baik, nanti semua guru dan warga sekolah biar 

dengar dan agar bisa dijadikan sebuah jargon agar warga sekolah tidak 

sampai terlambat. Anak yang terlambat itu hanya diberi waktu 

maksimal 10 menit. Kita masuk jam 06:45 jadi dikatakan terlambat 

kalau anak itu datang setelah jam 06:45 sampai dengan 06:55, 06:59 itu 

siswa sudah dipulangkan kalau dipulangkan berarti alfa 1 kali hari itu 

jadi jatah 16 sudah berkurang 1. Dan masalah siswa terlambat itu sudah 

disosialisasikan di awal tahun ajaran baru dengan konsekuensi siswa 

akan digundul. Karena apa? Kalau diberi surat panggilan kepada orang 

tua pasti surat tidak akan sampai tapi kalau ini pasti sampai. Dan orang 

tua pasti tau kalau anaknya telat karena pulang dengan keadaan gundul. 

Kemudian semua pintu kelas dikunci kalau tidak ada pelajaran, semua 

pintu dikunci pintu ruangan jam pelajaran pertama kunci belum diambil 

otomatis anak kan masih berada diluar, kelihatan itu jadi mudah untuk 

mengetahui kedisiplinan guru. Jam istirahat pintu ruang kelas dikunci 

lagi semua anak berada diluar kelas dan kunci dikembalikan di kantor. 
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Dan nantinya guru mata pelajaran setelah jam istirahat mengambil 

kunci dikantor begitu seterusnya.
152

 

 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Ricky Krisdianto, sebagai 

berikut: 

Di sini itu komunikasinya dengan kepala sekolah sangat baik, kritik dan 

saran itu bisa disampaikan pada kotak saran juga. Masalah komunikasi 

kita bisa melalui banyak media nggeh!, misalnya kita bisa pakai 

whatsapp, ada grup whatsapp juga kalau ada sesuatu kita sampaikan di 

sana. Informasinya apa? Jadi semua bisa tahu, ada juga guru yang 

memakai media sms untuk guru-guru yang belum memakai whatsapp. 

Selain media itu tadi kita ada rapat staf jika kita ada kondisi khusus. 

Biasanya ada lagi yang namanya rapat dinas, kalau rapat dinas itu 

melibatkan semua elemen sekolah dan diadakan 1 bulan sekali. Intinya 

setiap ada apapun kita bisa kordinasi. Rapat 1, 2 atau 3 orang itu kita 

tidak perlu rapat duduk bersama di satu meja gitu dalam sebuah forum, 

gak harus selalu seperti itu. Hal seperti itu bisa dilakukan di warung 

kopi jadi konsepnya kita duduk bareng kita ngobrol, bahkan kita duduk-

duduk seperti ini kita bisa buat kebijakan. Tapi tetap manajemen yang 

membuat kebijakan kita sifatnya hanya memberi saran saja. 

Di sini itu yang menonjol adalah kejuruannya karena memang SMK 

yaa, dari jurusan saya kemaren anak-anak dapat juara 3 di lomba 

kompetensi siswa tingkat kabupaten, ada yang juara 3 di UGM. Dengan 

prestasi yang didapat siswa tersebut dari pihak sekolah juga 

memberikan apresiasi berupa hadiah/penghargaan. Bentuk 

penghargaannya juga macam-macam misalnya free SPP, ada yang 

berupa finansial untuk besarannya itu dari kurikulum. Berapa-

berapanya itu nanti itu nanti tergantung, juara tingkat provinsi berapa? 

Tingkat kabupaten berapa? Itu sudah ditentukan di kurikulum. Dan 

termasuk yang juara di tingkat nasional. Yang di UGM itu juara 3 se-

Jawa Bali itu di TKR (Teknik Kendaraan Ringan)nya. Kalau LKSnya di 

sini itu kan yang mengadakan dinas pendidikan, kalau yang di Jogja itu 

UGM.
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Gambar 3.4 Kegiatan pendidikan karakter melalui Pembinaan Taruna Taruni, 

diharapkan akan dapat menjadi contoh bagi siswa yang lain dalam hal kedisiplinan. 

dalam hal kedisiplinan. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa peran 

kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo sebagai motivator adalah melalaui 

beberapa kegiatan. Diantaranya, menciptakan iklim kerja yang kondusif 

dengan menjaga hubungan baik dengan warga sekolah, menjalin komunikasi 

yang baik, pemberian reward  kepada guru dan siswa berprestasi, dan  

menanamkan kedisiplinan. 

C. Temuan Penelitian 

1. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik) 



 

   
 

Temuan penelitian yang terkait dengan peran kepala sekolah SMK 

PGRI 2 Ponorogo sebagai edukator adalah melalaui beberapa kegiatan. 

Meliputi; a). mengikut sertakan guru dalam kegiatan workshop, b).TOT 

(training of trainer), c). MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), d). 

peningkatan sarana prasarana, e). pembinaan karakter/moral, dan f). kepala 

sekolah menjadi teladan yang baik bagi siswa dan warga sekolah.  

2. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Temuan penelitian yang terkait dengan peran kepala sekolah SMK 

PGRI 2 Ponorogo sebagai manajer adalah melalaui, a). menyusun struktur 

organisasi mulai dari tingkat top manajer (kepala sekolah), midle manajer 

(wakil kepala sekolah), low manajer (ketua kompetensi keahlian), guru dst. 

b). kemudian dari struktur organisasi tersebut kepala sekolah memberdayakan 

warga sekolah dengan pembagian tugas masing-masing (jod discription) 

sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur 

masing-masing. 

3. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Temuan penelitian yang terkait dengan peran kepala sekolah SMK 

PGRI 2 Ponorogo sebagai supervisor adalah melalaui beberapa kegiatan. 

Diantaranya; a). supervisi guru dilakukan setiap 3 bulan dan 6 bulan sekali 

dilakukan kepala sekolah dengan cara keliling ditiap-tiap kelas untuk melihat 

proses belajar mengajar, b). pengawasan/audit jurusan dilakukan oleh 

lembaga yang mengeluarkan sertifikat ISO, c). pengawasan perangkat 

pembelajaran guru yang dilakukan oleh waka kurikulum, dan d). pemasangan 



 

   
 

cctv dibeberapa kelas untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan 

dalam kelas ketika kepala sekolah tidak di tempat. 

 

 

4. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Motivator 

Temuan penelitian yang terkait dengan peran kepala sekolah SMK 

PGRI 2 Ponorogo sebagai motivator adalah melalaui beberapa kegiatan. 

Diantaranya;a). menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan menjaga 

hubungan baik dengan warga sekolah, b). menjalin komunikasi yang baik, c). 

pemberian reward  kepada guru dan siswa berprestasi, dan d). menanamkan 

kedisiplinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

BAB IV 

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU GURU  

Pada bab ini, temuan data penelitian di bab III akan dianalisis dengan teori-

teori yang ada dalam bab II. Adapun bagian yang akan dianalisis adalah sesuai 

dengan rumusan masalah pada bab I, yaitu: a. Peran kepemimpinan kepala 

sekolah sebagai educator dalam meningkatkan mutu guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo, b. Peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai manajer dalam 

meningkatkan mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo, c. Peran kepemimpinan 

kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan mutu guru di SMK PGRI 

2 Ponorogo, dan d. Peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai motivator dalam 

meningkatkan mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

A. Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu guru 

di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, 

memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada 

seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik, seperti team teaching, moving class, dan mengadakan program 

akselerasi (acceleration) bagi peserta didik yang cerdas di atas normal. Sumidjo 

dalam bukunya E. Mulyasa yang berjudul menjadi kepala sekolah profesional, 

mengemukakan bahwa memahami arti pendidikan tidak cukup berpegang pada 

konotasi yang terkandung dalam definisi pendidikan, melainkan harus dipelajari 



 

   
 

keterkaitannya dengan makna pendidikan, sarana pendidikan, dan bagaimana 

strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah 

harus berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat 

macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik.
154

 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah di SMK PGRI 2 

Ponorogo, bapak Syamhudi Arifin berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang 

tertuang pada bab III, setidaknya telah berusaha menanamkan, memajukan dan 

meningkatkan 2 dari 4 pembinaan, yaitu:  

Pertama, Pembinaan mental dalam hal ini kepala sekolah berusaha 

menciptakan iklim yang kondusif sehingga tenaga pendidik dan kependidikan 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk menunjang hal tersebut pihak 

sekolah setiap tahun selalu dan selalu updatesarana dan prasarana khususnya 

peralatan penunjang kejuruan. Dalam artian tidak menyeluruh setiap tahun setiap 

jurusan melakukan pengadaan alat, jadi giliran misalnya tahun ini prioritas di 

kompetensi keahlian mesin kemudian tahun berikutnya keahlian komputer dan 

lainnya. Hal tersebut dilakukan karena di SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki 

delapan program keahlian dan tidak memungkinkan jika setiap jurusan, setiap 

tahunnya harus mengadakan pelatan prasarana penunjang.Dan yang diprioritaskan 

sekolah adalah jurusaan yang  paling banyak,jadi  pertimbangannya adalah azaz 

manfaat.Menurut E. Mulyasa pembinaan mental adalah membina para tenaga 

pendidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak. Dalam 

hal ini kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif agar setiap 

                                                           
154

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 

98-99. 



 

   
 

tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik, secara proporsional 

dan professional. Untuk itu, kepala sekolah harus berusaha melengkapi sarana, 

prasarana, dan sumber belajar agar dapat memberi kemudahan kepada para guru 

dalam melaksanakan tugas utamanya, mengajar. Mengajar dalam arti memberikan 

kemudahan belajar bagi peserta didik (facilitate of learning).
155

 

Kedua, Pembinaan Moral dalam hal ini kepala sekolah SMK PGRI 2 

Ponorogo dalam tiap-tiap kesempatan selalu menyampaikan pesan-pesan terkait 

ajakan baik. Trademark dari pada SMK PGRI 2 Ponorogo adalah sekolah  

berbasis pondok pesantren, jadi trademark itulah yang dipakai sebagai dasar untuk 

menyampaikan pembinaan-pembinaan ke guru dan siswa. Setiap kali pembinaan 

selalu ada hal-hal ataupun nilai-nilai yang di tekankan. Dan hal ini dilakukan tidak 

hanya berupa ajakan atau himbauan tapi pihak sekolah mulai dari kepala sekolah 

sampai pada dewan guru juga memberikan contoh-contoh atau teladan. Adapun 

hal-hal yang di percontohkan kepada semua warga sekolah antara lain: budaya 

disiplin dicontohkan oleh kepala sekolah dengan cara selalu datang ke sekolah 

paling awal sebelum bel masuk dibunyikan. Kemudian kedisiplinan mematuhi 

rambu-rambu yang ada di dalam lingkungan sekolah, misalnya jalur hijau khusus 

untuk pejalan kaki ketika peneliti berada di lokasi penelitian saat jam pulang 

sekolah anak-anak keluar kelas dengan rapi berjalan di jalur khusus tersebut 

sehingga tidak ada kesan semrawut di sana, kemudian ada lagi rambu parkir untuk 

kendaraan khusus roda 2 dan roda 4. Apa yang diterapkan di SMK PGRI 2 

Ponorogo itu semua sesuai dengan apa yang ada di industri karena selain berbasis 
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pondok pesantren SMK PGRI 2 Ponorogo juga berbasis industri. Menurut E. 

Mulyasa Pembinaan moral: Membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan ajaran baik dan buruk mengenai suatu perbuatan, sikap dan 

kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing tenaga kependidikan. Kepala 

sekolah harus memberikan nasehat kepada seluruh warga sekolah, misal pada saat 

upacara bendera atau pertemuan rutin.
156

Hal ini selaras dengan yang disampaikan 

Atmodiwiro dan Tootosiswanto dalam bukunya Ikbal Barlian yang berjudul 

Manajemen berbasis sekolah menuju sekolah berprestasi, dikatakan kepala 

sekolah menunjukkan perilakunya sebagai seorang pendidik salah satunya adalah 

memberikan contoh teladan.
157

 

Uapaya-upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo 

dalam meningkatkan fungsinya sebagai educator, adalah: 

Pertama, Mengikut sertakan guru untuk kegiatan workshop, pelatihan-

pelatihan, diklat, MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) dan kegiatan TOT 

(training of trainer) khusus untuk kejuruannya. Garis besar dari semua kegiatan 

tersbut adalah sebagai upaya kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo dalam 

meningkatkan kompetensi guru serta sebagai upaya mengembangkan potensi guru 

yang ada. Apa yang dilakukan kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo tersebut 

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ikbal Barlian bahwasanya Peran kepala 

sekolah sebagai pendidik adalah mengembangkan semua potensi sekolah agar 

terselenggara kegiatan pendidikan yang berkualitas.
158

Menurut E. Mulyasa, 

                                                           
156

Ibid., 100. 
157

Ikbal Barlian, Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi (Jakarta: Erlangga, 

2013), 54. 
158

Ibid.,52. 



 

   
 

mengikut sertakan guru-guru dalam penataran-penataran, untuk menambah 

wawasan para guru. Kepala sekolah harus memberikan kesempatan kepada guru-

guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
159

 

Kedua, Menggerakkan tim evaluasi guru dengan tujuan untuk mengetahui 

sejauh mana guru dapat menjalankan tugasnnya dengan baik. Karena SMK PGRI 

2 Ponorogo sejak 2011 sudah mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 

9001: 2015. Maka setiap pencapaian mutu ada indikatornya, di mana indikator itu 

dibuat untuk dicapai. misalnya untuk kurikulum nilai rata-rata matematika untuk 

ujian nasional 5, 5 kurikulum mencatat 5, 5 sebagai indikator pencapaian, maka 

kurikulum di sanaberkomitmen bagaimana kemudian bisa mencapai itu dengan 

berbagai cara. Dan jika indikator mutu yang dibuat itu tidak dapat tercapai makan 

nantinya akan diaudit. Kemudian nanti sampai kepada manajemen review. 

Sedangkan untuk masalah kriteria kenaikan kelas pihak sekolah juga tidak main-

main dalam artian membebankan kriteria kenaikan kelas semua mata pelajaran 

harus lulus KKM (kriteria ketuntasan minimal), kemudian kriteria kelulusan 

disamping telah lulus ujian nasional pihak sekolah juga mensyaratkan semua 

lulusan harus bisa ngaji disitulah kenapa kemudian sekolah ini mengatakan 

lembaganya adalah SMK berbasis pondok pesantren. Dalam hal ini kepala sekolah 

harus berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih 

giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan secara tebuka dan diperlihatkan 
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dipapan pengumuman. Hal ini bermanfaat untuk memotivasi para peserta didik 

agar lebih giat belajar dan menigkatkan prestasinya.
160

 

Ketiga, Untuk memaksimalkan waktu belajar secara efektif disekolah, maka 

kepala sekolah SMK PGRI 2 ponorogo punya trik sendiri dengan cara semua 

pintu kelas dikunci kalau tidak ada pelajaran, pintu ruangan jam pelajaran pertama 

kunci belum diambil otomatis anak  masih berada diluar, sehingga dengan begitu 

akan mudah untuk mengetahui kedisiplinan guru. Jam istirahat pintu ruang kelas 

dikunci lagi semua anak berada diluar kelas dan kunci dikembalikan di kantor. 

Dan nantinya guru mata pelajaran setelah jam istirahat mengambil kunci dikantor 

begitu seterusnya. Dengan demikian akan memudahkan melihat kehadiran guru 

sehingga bisa meminimalisir jam kosong, ketika kunci belum diambil otomatis 

guru yang bersangkutan terlambat atau tidak hadir sehingga guru piket segera 

mencarikan guru pengganti. Menurut E. Mulyasa, Menggunakan waktu belajar 

secara efektif di sekolah, dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan 

mengakhiri pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan, serta 

memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan pembelajaran.
161

 

B. Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu guru 

di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui 

kerja sama atau kooperatif, memberi kesempatan para tenaga kependidikan untuk 
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meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah.
162

 

Pertama, Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara pada bab III. Secara 

global lembaga SMK PGRI 2 Ponorogo itu punya visi dan misi, kemudian visi 

misi tersebut bisa tercapai manakala peran leadership itu nyata, kemudian untuk 

mencapai visi tidaklah cukup dilakukan kepala sekolah sendirian. Maka dari itu 

untuk mencapai visi kepala sekolahmembagi-bagi tugas kemudian muncullah 

struktur organisasi dari tingkat top manajer yaitu kepala sekolah,middle manajer 

setingkat waka (wakil kepala sekolah), bottom manajer setingkat ketua 

kompetensi/kejuruan sampai kebawah turun wali kelas, guru dan seterusnya. Dan 

setiap unit kerja itu memiliki job descripsions masing-masing. Memberdayakan 

tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif. Sebagai manajer kepala 

sekolah harus mau dan mampu mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah 

dalam rangka mewujudkan visi, misi dan mencapai tujuan. Kepala sekolah harus 

mampu bekerja melalui orang lain (wakil-wakilnya).
163

 Konsep pembentukan 

struktur organisasi di atas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ikbal Barlian, 

bahwasanya tugas kepala sekolah sebagai manajer salah satunya adalah menyusun 

organisasi kepegawaian di sekolah.
164

 

Kedua, Berdasarkan uraian data pada bab III, azas demokrasi disini 

ditunjukkan dengan  kepala sekolah bekerja melibatkan semua komponen, jadi 

tiap kali ada pekerjaan apapun itu semua komponen sekolah dilibatkan. Mulai dari 

staf yang pertama, kemudian waka-waka, ketua jurusan dan semua guru juga 
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terlibat.Memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya. Dalam hal ini kepala sekolah harus bersikap demokratis 

dan memberikan kesempatan seluruh guru maupun tenaga nonguru, semua 

mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama asal kegiatan tersebut tidak 

menggangu KBM di sekolah.
165

 Hal tersebut sesuai dengan konsep 

pemberdayaanSuparno Eko Widodo bahwasanya pemberdayaan adalah  

memberikan anggota keterampilan dan kewenangan yang penuh untuk mengambil 

keputusan yang biasanya secara tradisional itu dilakukan oleh 

manajernya/atasannya. Jadi pemberdayaan di sini adalah memberikan anggota 

atau anak buah wewenang yang penuh. Kegiatan ini kritikal terutama pada 

organisasi yang berbasis kerja sama tim.
166

 

Ketiga, Sebagaimana uraian data pada bab III,  setiap kali kepala sekolah 

membuat kebijakan pasti dikumpulkan semua pejabat sekolah. Kepala sekolah 

SMK PGRI 2 Ponorogo selalu melibatkan semua aspek termasuk ketua jurusan 

dalam menyusun program kerja. Jadi disetiap ketua jurusan  punya yang namanya 

program kerja. Sehingga sebelum tahun ajaran baru dimulai pasti ada penyusunan 

program kerja. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dalam membuat program kerja 

kepala sekolah SMK PGRI 2 Ponorogo melibatkan partisipasi pejabat sekolah 

lainnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh E.Mulyasa 

bahwasanya mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan, dimaksudkan 
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bahwa kepala harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga 

kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah (partisipatif).
167

 

C. Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan mutu 

guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang 

berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi pendidikan modern 

diperlukan supervisor khusus yang lebih independent, dan dapat meningkatkan 

objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugasnya. Pengawasan  dan 

pengendalian yang dilakukan kepala sekolah terhadap tenaga pendidik khususnya 

guru, disebut supervisi.  

Berdasarkan paparan data pada bab III, pelaksanaan supervisi di SMK 

PGRI2 Ponorogo kurang lebih sama dengan supervisi disekolah pada umumnya. 

Kepala sekolah dan waka kurikulum secara periodik melakukan supervisi dengan 

cara datang ke kelas-kelas, untuk pelaksanaanya sendiri dilakukan dalam kurun 

waktu 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali (1 semester). Supervisi dilakukan dengan 

cara melihat atau mengamati dari luar, kegiatan belajar mengajar guru di dalam 

kelas. Dan kadang supervisor masuk kedalam kelas maupun ruang prakter siswa 

untuk melihat maupun berbincang dengan guru.Dari uraian diatas supervisi yang 

dilakukan menurut Bafadal bisa dikategorikan Pengawasan kualitas, yaitu 

supervisor bisa memonitor kegiatan proses belajar mengajar disekolah. Kegiatan 

memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan supervisor ke kelas-kelas pada 

saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya 
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maupun dengan sebagian murid-muridnya.
168

 Sedangkan menurut Daryanto 

supervisi yang dilakukan berdasarkan uraian data diatas termasuk teknik supervisi 

individual. Pelaksanaan supervisi individual/ perseorangan terhadap guru atau 

dengan kata lain hanya berhadapan dengan seorang guru sehingga dari hasil 

supervisi akan diketahui kualitas pembelajaran. Teknik supervisi individual ada 

lima macam yaitu: kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, 

kunjungan antar kelas dan menilai diri sendiri.
169

 

Selain kunjungan kelas, kegiatan pertemuan antara guru-guru yang biasanya 

di adakan dalam wadah MGMP juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan 

guru berdiskusi dalam menghadapi kesulitan-kesulitan mengajar, dan hal tersebut 

juga dilakukan di SMK PGRI 2 Ponorogo. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Syaiful Sagala, diskusi sebagai pertukaran pikiran atau pendapat adalah 

pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu proses percakapan antara dua atau 

lebih individu tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. 

Diskusi merupakan salah satu alat supervisor untuk mengembangkan berbagai 

keterampilan pada diri para guru yang berlatih menghadapi berbagai masalah atau 

kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain.
170

 

Adapun tujuan supervisi yang dilakukan di SMKPGRI 2 Ponorogo adalah 

untuk membantu guru terkait dengan permasalahan yang dialami ketika kegiatan 

KBM berlangsung dan bukan untuk mencari-cari  kesalahanguru tapi mencari 
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solusi. Dari data pada bab III juga disampaikan tujuan lain supervisi adalah untuk 

mengawasi kelengkapan administrasi guru dalam hal ini adalah silabus, rpp dan 

kelengkapan administrasi lainnya. Perangkat pembelajaran dianggap suatu yang 

sangat penting karena yang dijadikan pedoman mengajar oleh guru adalah 

perangkat pembelajaran tersebut. Dengan kesesuaian silabus dan rpp tersebut 

diharapkan pelaksanaan pembelajaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dan 

diharapkan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain kepala 

sekolah dan waka kurikulum supervisi juga dilakukan oleh ketua kompetensi 

kejuruan. Hal tersebut sejalan dengan Soetopo, yang menyebutkan bahwa tujuan 

pengawasan adalah “1.agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan, prosedur 

serta perintah yang ditetapkan; 2.agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan; 3. agar sarana yang ada dapat didayagunakan secara efektif 

dan efisien; dan 4.agar diketahui kelemahan dan kesulitan organisasi kemudian 

dicari jalan perbaikan”.
171

 

D. Peran kepala sekolah sebagai motivator dalam meningkatkan mutu guru 

di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Motivasi dapat ditumbuhkan dari pengaturan lingkungan fisik, pengaturan 

suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan 

berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar.
172

 

Pengaturan lingkungan fisik, Lingkungan yang kondusif akan menumbuhkan 

motivasi tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya. Pengaturan 
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lingkungan fisik tersebut antara lain mencakup penetapan ruang kerja yang 

kondusif, ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, serta mengatur 

lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan.
173

 

Pertama. Seperti halnya iklim fisik, suasana kerja yang tenang dan 

menyenangkan juga akan membangkitkan kinerja para tenaga kependidikan. 

Untuk itu kepala sekolah harus bisa menciptakan hubungan kerja yang harmonis 

dengan tenaga pendidikan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan 

nyaman.
174

 Sebagaimana data pada bab III, untuk mewujudkan hubungan kerja 

yang harmonis kepala sekolahSMK PGRI 2 Ponorogo menjaga hubungan baik 

serta komunikasi yang baik pula dengan warga sekolah, dan itu bisanya  

diwujudkan dengan sering-sering mengadakan kegiatan outbond. Dansesekali 

waktu kepala sekolahmengadakan kegiatan bersama dengan guru dan pegawai, 

artinya kepala sekolah selalu memantau dan meninjau semua warga sekolah demi 

mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif. Selain itu di luar lingkungan 

sekolah komunikasi antara kepala sekolah dan pesuruh juga tidak ada jarak, 

kecuali ketika berada di lingkungan sekolah karena memang terkait dengan 

kedinasan. Hal ini sesuai konsep prinsip dalam memotivasi kerja karyawan milik 

P. Mangkunegara, bahwasanya pemimpin mengkomunikasikan segala  sesuatu 

yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang jelas, 

pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya.
175

 

Kedua, Kepala sekolah harus berusaha menanamkan disiplin kepada semua 

bawahannya. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam 
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membina disiplin para tenaga pendidikaan adalah; (1) membantu para tenaga 

pendidikan dalam mengembangkan pola perilakunya; (2) membantu para tenaga 

pendidikan dalam meningkatkan standart perilakunya; (3) melaksanakan semua 

aturan yang telah disepakati bersama.
176

 Kerkait dengan paparan data pada bab III, 

bentuk kedisiplinan yang diterapkan di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah: Pertama, 

menerapkan kedisiplinan waktu masuk sekolah bagi siswa, di mana di SMK PGRI 

2 Ponorogo masuk pukul 06:45, anak yang terlambat hanya diberi waktu 10 

menit. Artinya dikatakan terlambat adalah ketika anak datang pukul 06:45 sampai 

pukul 06:55. Pukul 06:59 siswa baru datang maka akan dipulangkan dengan 

konsekuensi tidak masuk tanpa keterangan 1 kali hari itu. Selain dipulangkan 

siswa juga harus digundul sebagai konsekuensi dari kesepakatan antara siswa, 

orang tua siswa dan pihak sekolah yang telah disampaikan di awal tahun ajaran 

baru. Kedua, menerapkan kedisiplinan pada guru untuk masuk ruang kelas tepat 

waktu. Hal ini diterapkan dengan cara guru jam pertama harus datang tepat waktu 

untuk membukakan pintu ruang kelas untuk para siswa. Kemudian  guru mata 

pelajaran sebelum jam istirahat memastikan bahwa semua siswa telah 

meninggalkan ruang kelas sehingga guru tersebut melakukan penguncian pintu 

ruang kelas dan kunci dikembalikan lagi ke kantor. Dan guru mata pelajaran 

setelah jam istirahat juga harus tepat waktu untuk mengambil kunci dan 

membukakan pintu untuk siswanya. Ketiga, menerapkan kedisiplinan pada 

seluruh warga sekolah untuk mentaati rambu-rambu yang ada di lingkungan SMK 
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PGRI 2 Ponorogo, misalnya: jalur hijau, rambu-rambu parkir untuk roda 2 dan 4 

dan sebagainya.  

Ketiga, Terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan kepala sekolah 

untuk mendorong tenga pendidikan agar mau dan mampu meningkatkan 

SDMnya, prinsip tersebut adalah: 1. para tenaga pendidikan akan bekerja lebih 

giat apabila kegiatan yang dilakukan menarik, dan menyenangkan; 2. tujuan 

kegiatan disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada para tenaga 

kependidikan sehingga mereka mengetahui tujuan mereka bekerja; 3. para tenaga 

pendidikan harus selalu diberitahu tentang hasil dari setiap pekerjaanya; 4. 

pemberian hadiah lebih baik dari pada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman 

juga diperlukan; 5. usahakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan 

dengan jalan memerhatikan kondisi fisik, memberikan rasa aman, mewujudkan 

bahwa kepala sekolah memerhatikan mereka, mengatur pengalaman sedemikian 

rupa sehingga setiap pegawai pernah memeproleh kepuasan dan penghargaan.
177

 

Berdasarkan paparan data pada bab III, dorongan yang dilakukan kepala sekolah 

untuk memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan adalah dengan cara 

menumbuhkan kebersamaan dalam artian semua warga sekolah harus mau bekerja 

sama secara kelompok. Dan kepala sekolah di SMK PGRI 2 Ponorogo tidak 

hanya memerintah tapi lebih kepada memberi umpan pada guru. Misalnya di 

sekolah lain bisa melakukan suatu hal kemudian kepala sekolah mencoba 

menawarkan pada guru kenapa kita tidak mencoba. Maka dari situ justru akan 

membuat guru jadi lebih terpacu untuk ikut berfikir untuk melakukan hal tersebut. 
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Hal ini juga sesuai konsep prinsip dalam memotivasi kerja karyawan milik P. 

Mangkunegara, dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan 

kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai 

oleh pemimpin.
178

 

Keempat, Penghargaan (rewards) ini sangat penting untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga pendidikan, dan untuk mengurangi kegiatan yang kurang 

produktif. Melalui penghargaan ini para tenaga kependidikan dapat dirangsang 

untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya secara positif dan produktif. 

Pelaksanaan penghargaaan dapat dikaitkan dengan prestasi tenaga pendidikan 

secara terbuka, sehingga mereka memiliki peluang untuk meraihnya.
179

 Dari 

paparan data  bab III, reward diberikan kepada guru dalam rangka memberikan 

penghargaan ketika guru berhasil mengantarkan siswanya menjuarai perlombaan 

tertentu dan reward yang diberikan biasanya berupa finansial, sedangkan reward 

yang diberikan pada siswa biasanya juga diberikan ketika siswa berhasil 

menjuarai perlombaan. Reward yang diterima siswa bisa berupa finansial, free spp 

maupun beasiswa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab IV tentang peran kepemimpinan kepala 

sekolah dalam peningkatan mutu guru di SMK PGRI 2 Ponorogo, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Peran kepala sekolah sebagai educator di SMK PGRI 2 Ponorogo 

melakukan pembinaan mental dan pembinaan moral. Dan kepala sekolah 

belum melakukan pembinaan fisik dan pembinaan artistik. Sedangkan 

upaya yang dilakukan kepala sekolah sebagai educator, adalah: pertama, 

mengikut sertakan guru-guru dalam kegiatan workshop, pelatihan-

pelatihan, diklat, MGMP dan TOT khusus untuk yang kejuruan. Kedua, 

melakukan audit pada setiap indikator pencapaian mutu yang disusun oleh 

guru sampai kepada manajemen review. Untuk persyaratan kenaikan kelas 

sekolah membebankan siswa untuk mencapai KKM di semua mata 

pelajaran dan mensyaratkan semua lulusan harus bisa mengaji. Ketiga, 

memaksimalkan waktu belajar di sekolah dengan mendorong guru masuk 

tepat waktu. 

2. Peran kepala sekolah sebagai manajer di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah: 

Pertama, memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan dengan 

menyusun struktur organisasi dan membagi tugas dalam job description. 

Kedua, menjunjung azas demokrasi dengan cara kepala sekolah 



 

   
 

melibatkan semua komponen sekolah dalam setiap pekerjaan dan 

membuat kebijakan. Ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

pendidik dan  kependidikan, dengan cara setiap kali membuat kebijakan 

selalu mengumpulkan semua pejabat sekolah. 

3.  Peran kepala sekolah sebagai supervisor di SMK PGRI 2 Ponorogo 

adalah: kepala sekolah melakukan pengawasan kualitas, supervisi 

individual dengan cara supervisor datang ke kelas-kelas dan supervisi 

kelompok. Sedangkan tujuan supervisi di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah 

untuk membantu guru, mencarikan solusi terhadap masalah yang dihadapi 

guru dalam kegiatan KBM dan mengawasi kelengkapan administrasi guru 

dalam mengajar antara lain silabus dan rpp. 

4. Peran kepala sekolah sebagai motivator di SMK PGRI 2 Ponorogo adalah: 

Pertama, pengaturan suasana kerja dengan mewujudkan hubungan kerja 

yang harmonis. Kedua, menerapkan kedisiplinan: mendorong siswa masuk 

sekolah tepat waktu, mendorong guru masuk kelas tepat waktu dan 

mendorong semua warga sekolah mentaati rambu-rambu di lingkungan 

sekolah. Ketiga, Dorongan dilakukan dengan memberdayakan semua 

warga sekolah. Keempat, memberikan penghargaan/reward kepada guru 

pembimbing dan siswa yang memenangkan perlombaan. 
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