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ABSTRAK

Maulida, Nikma. 2019. KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN MUTU EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DI SMAN 1
BADEGAN PONOROGO Tesis. Prodi Manajemen Pendidikan Agama
Islam. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing: Dr. Harjali, M.Pd.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Mutu Efektivitas, Pendidikan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kepemimpinan kepala
sekolah merupakan faktor penggerak organisasi, melalui penanganan perubahan
dan manajemen yang dilakukannya sehingga, keberadaan pemimpin bukan hanya
sebagai simbol yang ada atau tidaknya, tetapi keberadaannya memberi dampak
positif bagi perkembangan sekolah. Artinya, keberhasilan sekolah dalam mencapai
tujuan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah yang mampu
menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki sekolah secara efektif dan
efisien, sebagaimana yang berlaku pada SMAN 1 Badegan Ponorogo di bawah
kepemimpinan H. Nurhadi Hanuri.
Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: (1)
Bagaimanakah kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu
efektifitas kinerja guru di SMAN 1 Badegan Ponorogo? (2) Bagaimanakah
kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu efektifitas kegiatan
ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo?
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan jenis
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan: observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yang meliputi: teknik
reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.
Dari hasil penelitian dapat diketahui: Kepemimpinan Kepala Sekolah
dalam meningkatkan mutu efektivitas kinerja guru SMAN 1 Badegan Ponorogo
berhasil meningkatkan efektivitas kinerja guru dalam melaksanakan fungsi
utamanya pada pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasilnya para
guru tersebut menjuarai berbagai perlombaan, menjadi guru terbaik tingkat
kabupaten, propinsi dan meningkatkan prestasi siswa dengan meluluskan seluruh
siswa dalam ujian nasional dan berhasil pula menjadikan para siswa menjuarai
berbagai lomba dalam skala lokal, regional dan nasional.
Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu efektivitas
kegiata ekstra kurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo tidak hanya meningkatkan
mutu efektivitas kegiata ekstra kurikuler itu sendiri, tapi berhasil membawa Siswa
SMAN 1 Badegan meraih prestasi pada berbagai perlombaan dan meraih prestasi
juara 1 diantara seratusan lebih kejuaraan yang berhasil diraih, baik dalam posisi
dua (2) besar, tiga (3) besar, lima (5) besar, finalis maupun semi finalis (lampiran).
Raihan prestasi dalam tiga tahun berturut-turut.

ABSTRACT

Maulida, Nikma. 2019. LEADERSHIP OF HEADS SCHOOL IN IMPROVING
QUALITY OF EDUCATIONAL EFFECTIVENESS IN SMAN 1 BADEGAN
PONOROGO Thesis. Islamic Education Management Study Program. Post
Graduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo.
Supervisor: Dr. Harjali, M.Pd.
Keywords: Leadership, Quality Effectiveness, Education
This research is motivated by the idea that principals' leadership is an
organizational driving factor, through the handling of changes and management
that they do so that the existence of leaders is not only a symbol of whether or not
it exists, but its existence has a positive impact on school development. That is, the
success of the school in achieving its goals is very dependent on the leadership of
the principal who is able to move all the resources owned by the school effectively
and efficiently, as applicable to SMAN 1 Badegan Ponorogo under the leadership
of H. Nurhadi Hanuri.
The problems that are the focus of this research are: (1) What is the
leadership of the principal in improving the quality of the effectiveness of teacher
performance at SMAN 1 Badegan Ponorogo? (2) What is the leadership of the
principal in improving the quality of the effectiveness of extracurricular activities
at SMAN 1 Badegan Ponorogo?
This research use desciptive qualitative approach. With type qualitative
research. The data collection technique uses: observation, interview, and
documentation. Analysis of research data which includes: techniques data
reduction, data display, and conclusion.
From the results of the study, it can be seen: Principal Leadership in
improving the quality of the effectiveness of the performance of teachers at SMAN
1 Badegan Ponorogo has succeeded in increasing the effectiveness of teacher
performance in carrying out its main functions in learning. This was evidenced by
the success of the teachers winning various competitions, becoming the best
teacher at the district, provincial level and increasing student achievement by
graduating all students in the national exam and succeeding in making students
win various competitions on a local, regional and national scale.
Principal leadership in improving the quality of the effectiveness of extracurricular activities at SMAN 1 Badegan Ponorogo not only improves the
effectiveness of the extra-curricular activities themselves, but has succeeded in
bringing SMAN 1 Badegan Students to achieve various competitions and achieve
1st place among the more than one hundred championships won. , both in position
two (2) large, three (3) large, five (5) large, finalists and semi-finalists
(attachments). Achievement in three consecutive years.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan upaya untuk membangun dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik diharapkan melahirkan
generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas, dan memiliki keimanan,
ketakwaan serta mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Manusia Indonesia yang cerdas adalah manusia yang
mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta memiliki landasan keimanan dan
ketakwaan yang baik. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa:
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.”1
Pendidikan adalah usaha mentrasformasikan ilmu, pengetahuan, ide,
gagasan, norma, hukum dan nilai-nilai kepada orang lain dengan cara tertentu,
baik struktural formal, serta informal dan non formal dalam suatu sistem
pendidikan nasional. Produk pendidikan memiliki budaya yang di definisikan
sebagai masyarakat yang berperadaban, memiliki kebebasan yang merefleksikan
kreativitas secara komprehensif, menuju kehidupan yang sejahtera hal ini diatur
oleh norma hukum yang kuat, sebagaimana di cita-citakan oleh seluruh
masyarakat dan bangsa.

1

UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003

Sekolah merupakan suatu organisasi yang dirancang untuk dapat
memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Upaya peningkatan kualitas sekolah perlu ditata, diatur, dikelola dan mutu
efektivitas kinerjanya agar sekolah mampu menghasilkan lulusan yang mampu
bersaing di lingkungan masyarakat. Pengelolaan sekolah yang dimaksud di atas
yaitu berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah yang mampu mewujudkan
efektivitas sekolah dalam upaya meningkatkan mutu efektivitas pendidikan.
Kepala Sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling dalam
meningkatkan mutu efektivitas pendidikan.
Kepemimpinan

merupakan

faktor

penggerak

organisasi,

melalui

penanganan perubahan dan manajemen yang dilakukannya sehingga, keberadaan
pemimpin bukan hanya sebagai simbol yang ada atau tidaknya, tetapi
keberadaannya memberi dampak positif bagi perkembangan organisasi.2
Mengacu pada pendapat tersebut maka keberhasilan sekolah dalam mencapai
tujuan yang ingin dicapainya sangat tergantung pada kepemimpinan kepala
sekolah yang mampu menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki sekolah
secara efektif dan efisien dengan proses manajemen yang dilakukannya.
Kepemimpinan Kepala sekolah merupakan salah satu penentu keberhasilan
sebuah lembaga pendidikan, dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun,
tidak sedikit lembaga pendidikan yang masih mengalami berbagai problem dalam
mencapai tujuan pendidikan nasional,

yang disebabkan oleh ketidakefektifan

kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin
memiliki tanggungjawab dalam peningkatan mutu efektivitas pendidikan dalam
2

Komariah. A dan Triatna. C Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif, (Jakarta. Bumi Aksara,
2010), 40.

mencapai tujuan pendidikan.
Menurut Nur, Mutu efektivitas pendidikan adalah sebuah pendidikan yang
bermutu ditandai dengan perkembangan pelanggan internal (kepala sekolah, guru
dan karyawan sekolah) berkembang baik secara fisik maupun psikis. Disisi lain,
perkembangan yang juga dapat dialami oleh pelanggan eksternal, yaitu: eksternal
primer (peserta didik), eksternal skunder (orang tua pemimpin pemerintah dan
perusahaan), dan eksternal tersier (pasar kerja masyarakat).3
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 13 Tahun 2007
Tentang Standar Kepala Sekolah Menteri Pendidikan Nasional menyatakan bahwa
kompetensi

seorang

kepala

sekolah

mencakup

kompetensi

kepribadian,

manajerial, kewirausahaan, supervisi dan kompetensi sosial. Berdasarkan
kompetensi kepala sekolah ini diharapkan setiap kepala sekolah menjadi teladan
dari kepribadiannya, menjadi pemimpin yang mampu mengatur manajemen
sekolah,

menjadi

kepala

sekolah

yang

mampu

mencapai

keberhasilan

sekolah, menjadi kepala sekolah yang mampu merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi kinerja guru, serta menjadi kepala sekolah yang memiliki hubungan
baik dengan pihak sekolah baik internal maupun eksternal. Namun, pada
kenyataannya, tidak semua kepala sekolah menguasai seluruh kompetensi secara
secara utuh. Terdapat kecenderungan kepala sekolah menguasai beberapa
kompetensi saja.4
Selain kepala sekolah salah satu komponen utama dalam pendidikan
adalah guru. Guru bertugas memberikan ilmu. Pengertian guru kemudian menjadi
3

Muhammad
Nur
jurnal.
"Manajemen
Sekolah
dalam
Meningkatkan
Mutu
Pendidikan". Jurnal Administrasi Pendidikan, vol.4, No. 1, Februari 2016, 274.
4
Kementrian Pendidikan Nasional, Panduan Diklat Calon Kepala Sekolah IN-2, Karanganyar:
LPPKS, 2012, 1

sangat luas, tidak hanya terbatas dalam kegiatan keilmuan yang bersifat
kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual, tetapi juga menyangkut
kecerdasan kinestetik dan jasmaniyah. Dengan demikian, guru dapat diartikan
sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa dalam semua aspek, baik spiritual, emosional, intelektual, fisikal maupun
aspek lainnya.5
Disisi lain, rendahnya mutu efektivitas pendidikan telah memberikan
akibat langsung terhadap rendahnya mutu sumber daya manusia bangsa kita.
Sebab, proses untuk melahirkan sumber daya manusia yang bermutu hanya dapat
dilakukan melalui jalur pendidikan dan proses pembelajaran yang bermutu pula.
Mutu efektivitas pendidikan dapat dicapai apabila para guru hidup dengan
memadai, memiliki penghasilan yang mencukupi, manusiawi, dan bemartabat,
sehingga mereka mampu memberikan perhatian secara memadai dalam
menunaikan tugasnya dalam proses pembelajaran. namun kenyataannya, kondisi
guru jka dilihat dari aspek kesejahteraan masih sangat memprihatinkan.
Penghasilan guru secara umum tidak mencukupi kebutuhan minimum hidupnya.6
Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 81A Tahun 2003 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Kegiatan
Ekstrakurikuler dijelaskan bahwa:7
Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta
didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan
kurikulum dan dilakukan dibawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk
mengembangkan keperibadian, bakat, minat, dan kemapuan peserta didik

5

Suparlan, Menjadi Guru Efektif, Yogyakarta: Hikayat, 2005, 12
Asrorun Ni’am Sholeh, Membangun Profesionalitas Guru, Jakarta: Paramuda, 2002,
7
Permendikbud, Nomor 81A Tahun 2003 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Kegiatan
Ekstrakurikuler.
6

yang lebih luas atau di luar bakat yang dikembangkan oleh kurikulum.
Kata ekstrakurikuler memiliki arti kegiatan tambahan di luar rencana
pelajaran atau pendidikan tambahan di luar kurikulum. MenurutFarida Yusuf yang
dikutip oleh Suryosubroto: “kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pelajaran
yang diselenggarakan di luar jam pelajaran biasa”.8
Kepemimpinan kepala sekolah yang aktif dan kreatif dalam peningkatan
mutu efektivitas kegiatan ekstrakurikuler penting dalam menciptakan sekolah
yang efektif. Kepemimpinan kepala sekolah yang paling utama sebagai leader
adalah memiliki kepribadian yang baik dan keahlian dasar untuk mampu bekerja
sama dengan seluruh warga sekolah dalam menyusun perencanaan mengenai
program atau kegiatan ekstra kurikuler di sekolah serta mengawasi dalam
pelaksanaannya.
Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan beberapa guru di
SMAN 1 Badegan diketahui bahwa salah satu kepala sekolah yang berhasil dalam
kepemimpinan adalah H. Nurhadi Hanuri, kepala SMAN 1 Badegan.

Beliau

adalah peraih Juara I Kepala Sekolah Tingkat Kabupaten Ponorogo tahun 2017.
Padahal, beliau baru ditugaskan kurang lebih dua tahun, namun telah banyak
memberikan kontribusi dalam perkembangan lembaga tersebut, yakni berhasil
meningkatkan efektivitas kinerja guru dengan merubah pola pikir/ membangun
karakter positif guru, mengikutsertakan guru dalam kegiatan ilmiah (diklat,
seminar, workshop), mengadakan kerjasama dengan pihak lain, memberikan
tunjangan kesejahteraan guru dan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan
penuh kebersamaan.

8

Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah. ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 271.

Selain itu, beliau juga berhasil meningkatkan mutu efektivitas kegiatan
ekstra kurikuler siswa SMAN 1 Badegan dengan meraih prestasi pada berbagai
perlombaan dan meraih prestasi juara 1 diantara seratusan lebih kejuaraan yang
berhasil diraih, baik dalam posisi dua (2) besar, tiga (3) besar, lima (5) besar,
finalis maupun semi finalis (lampiran). Raihan prestasi dalam tiga tahun berturutturut tentu bukanlah raihan prestasi yang kebetulan belaka. Raihan tersebut
terbilang melesat dalam tiga tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan
H. Nurhadi Hanuri Artinya terdapat efektifitas kepemimpinan H. Nurhadi Hanuri
pada peningkatan mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan.9
Pola kepemimpinan Bapak Nurhadi Hanuri Sebagai kepala SMAN 1
Badegan yang terlibat langsung dalam menciptakan regulasi-regulasi sekolah,
menyusun konsep, program kerja dan kebijakan-kebijakan lainnya, berhasil
meningkatkan mutu efektivitas kinerja guru dan mutu efektivitas kegiatan ekstra
kurikuler, sekaligus menciptakan landasan untuk meraih target mutu yang
diharapkan. Landasan tersebut merupakan nilai efektif yang melekat pada pola
kepemimpinan beliau dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu
dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Di antara nilai tersebut adalah
penguatan IMTAQ, peluasan IPTEK, pengembangan bakat,

kemampuan dan

keterampilan siswa dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan, Social
Relationship dan penanaman nilai adiwiyata.10
Mencermati hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengupas masalah yang
terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah

9

Wawancara dan observasi, Pebruari 2018
Catatan lapangan dan observasi, Pebruari 2018

10

dengan judul penelitian: “Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan
Mutu Efektivitas Pendidikan di SMAN 1 Badegan Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah pokok yang
dibahas/dianalisis dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu
efektivitas kinerja guru di SMAN 1 Badegan Ponorogo?
2. Bagaimanakah Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu
efektivitas kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu
efektivitas kinerja guru di SMAN 1 Badegan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu
efektivitas kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian
Selanjutnya penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yaitu bersifat
teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Secara teori penelitian ini diharapkan menjadi karya ilmiah yang dapat
memberikan kontribusi dan menambah khazanah dunia pendidikan khususnya
dalam hal peningkatan mutu efektivitas pendidikan melalui kepemimpinan kepala
sekolah.
2. Kegunaan Praktis
a. Memberikan gambaran tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam
meningkatkan mutu efektivitas pendidikan.
b. Sebagai bahan bagi para guru untuk lebih memahami Kepemimpinan Kepala
Sekolah dan bekerjasama dalam upaya peningkatan mutu efektivitas peserta
didik dalam bidang akademik dan non akademik.
c. Bagi peneliti akan mendapatkan pengalaman praktis dalam mengembangkan
ilmu pengetahuan di dunia pendidikan khususnya dalam kepemimpinan
kepala sekolah.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu
Berkenaan dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti,
tentunya telah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang relevan.
adapun beberapa penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:
Pertama, Penelitian oleh

Laili, Rizkiyatul tahun 2015 berjudul

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu efektivitas kinerja guru
(Studi Kasus di SMA Negeri 1 Tumpang). Pengumpulan data dengan
menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Data yang
terkumpul diperiksa keabsahannya dengan pengecekan kredibilitas data yang
dilakukan melalui proses triangulasi, pengecekan anggota dan diskusi sejawat.
Data dianalisis dengan melakukan langkah-langkah: (1) reduksi data (2) penyajian
data dan (3) penarikan kesimpulan.
Dari analisis dapat diperoleh temuan-temuan sebagai berikut. Strategi
kepala sekolah dalam mengembangkan mutu kinerja guru yaitu dengan: (1)
mengubah pola pikir/membangun karakter positif (positive character building)
melalui jalur pendidikan (education), pembinaan (mentoring), pelatihan
(coaching). (2) menjadikan visi misi tujuan SMA Negeri 1 Tumpang menjadi
pijakan

meningkatkan

mutu

kinerja

guru

(3)

Pemberian

tunjangan

kesejahteraan guru baik material ataupun non material. Implikasi kepemimpinan
kepala sekolah dalam meningkatkan mutu kinerja guru di SMA Negeri 1
Tumpang

antara lain (1) Mendengarkan ide saran dari guru serta berkomunikasi
dengan para guru, (2) Memberikan kelonggaran dan fleksibilitas bagi guru yang
hendak menempuh pendidikan lebih tinggi (3) Pendelegasian tugas pada guru lain
apabila guru berhalangan hadir (4) Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan
penuh kebersamaan. Jadi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah untuk
membentuk guru yang bermutu, professional, komitmen, dan memiliki etos kerja
dapat digunakan bentuk strategi academy dengan menggunakan dua pendekatan
yaitu buy approach dan make approach..11
Kedua hasil penelitian Rosnalia tahun 2017 berjudul Kepemimpinan
Kepala Sekolah dalam Peningkatan mutu efektivitas kegiatan ekstrakurikuler di
SMAN 1 Kutapanjang Gayo Lues. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam
penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kesiswaan, dua orang guru/pelatih
ekstrakurikuler dan tiga orang siswa. Teknik pengumpulan data yaitu
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kepala SMAN 1 Kutapanjang Gayo Lues sudah menjalankan
kepemimpinannya dengan baik, walaupun belum terlaksana secara maksimal.
Untuk peran kepemimpinan kepala SMAN 1 Kutapanjang Gayo Lues dalam
pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler yaitu sebagai leader, supervisor serta
mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Jenis kegiatan
ekstrakurikuler di SMAN 1 Kutapanjang Gayo Lues sudah sesuai dengan satuan
Pendidikan Nasional baik di bidang akademik, seni, olahraga, keagamaan dan
pramuka. Kendala kepala sekolah dalam peningkatan mutu efektivitas kegiatan
11
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ekstrakurikuler yaitu kurangnya guru pembina ekstrakurikuler, masalah keuangan
dan sarana penunjang pelaksanaan ekstrakurikuler tersebut.12
Ketiga penelitian oleh Nurul Hikmah berjudul Kepemimpinan Kepala
sekolah dalam Meningkatkan Mutu efektivitas pendidikan MAN Pasuruan. Tahun
2008.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif

deskriptif karena dengan tujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan
fenomena-fenomena yang apa adanya di lokasi penelitian. Data yang terhimpun
peneliti adalah melalui pengamatan yang seksama, wawancara dan hasil analisis
dokumen. Dan agar hasil penelitian tersusun dengan sistematis maka langkahlangkah penelitian dalam menganalisis data adalah pertama dengan mereduksi
data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada halhal yang penting, kedua mendisplay data yaitu menyajikan data yang dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, tabel dan sejenisnya, ketiga vertifikasi/penarikan
kesimpulan yaitu kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak
awal.
Dari ketiga penelitian yang relevan yang tersebut di atas terdapat beberapa
perbedaan daripada penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan
oleh Rizkiyatul Laili berfokus pada kepemimpinan kepala sekolah dalam
mengembangkan sumber daya guru. Penelitian yang dilakukan oleh Rosnalia
memfokuskan diri pada kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan ekstra
kurikuler dan terakhir penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khikmah berpusat
pada kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu efektivitas
12
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pendidikan.. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti
menitikberatkan pada Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam peningkatan mutu
efektivitas pendidikan.

B. Kajian Teori
1. Konsep Kepemimpinan
a. Pengertian
Kepemimpinan (leadership) adalah urusan setiap orang karena setiap
manusia adalah pemimpin, minimal ia dapat memimpin dan bertanggungjawab
atas dirinya sendiri. Hidup bermasyarakat pun memerlukan pemimpin dan
kepemimpinan seperti dalam lembaga pendidikan. Karena kepemimpinan sangat
menentukan arah atau tujuan yang dikehendaki dan dengan cara bagaimana arah
atau tujuan tersebut dapat dicapai.
Menurut Winardi, kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang melekat
pada diri seorang yang memimpin, yang tergantung dari macam-macam faktor,
baik faktor-faktor intern maupun faktor-faktor ekstern.13 Sedangkan Edy Sutrisno
medefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses kegiatan seseorang untuk
menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang
lain, untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan.14
Menurut Stogdill dalam Sutrisno15 menyimpulkan bahwa “kepemimpinan
diterjemahkan ke dalam istilah: sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap
orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kemudian dari
13
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suatu jabatan administratif, proses, dan persepsi dari lainnya tentang legitimasi
pengaruh”. Kepemimpinan adalah “suatu usaha yang menggunakan gaya
kepemimpinan untuk mempengaruhi dan tidak memaksa dalam memotivasi
individu untuk mencapai tujuan”. Disamping itu kepemimpinan adalah
“kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang atau kelompok dengan maksud
untuk mencapai tujuan”.
Definisi lain juga dikemukakan oleh Koontz dan Donnel 16 yaitu,
Kepemimpinan sebagai pengaruh, seni atau proses mempengaruhi orang-orang
sehingga bekerja secara sukarela dan penuh antusias ke arah mencapai tujuan
kelompok. Konsep tersebut bisa diperluas, yang mengimplisitkan tidak hanya
sekedar mau bekerja, tetapi juga mempunyai kemampuan yang disertai dengan
perasaan penuh semangat dan kepercayaan. Dengan demikian, kepemimpinan
adalah suatu perilaku seseorang dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang
dirancang untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok dalam mencapai
tujuan bersama dan memberi manfaat kepada individu dan organisasi.
Dari pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian
kepemimpinan adalah:
1) Seni dalam mempengaruhi orang lain sehingga mau bekerja secara sukarela dan
penuh antusias ke arah mencapai tujuan kelompok, untuk itu dibutuhkan
adanya kualitas pemimpin yang ditandai oleh sifat-sifat kepribadian yang kuat,
memiliki kewibawaan, dan mampu menggunakan perilaku dan gaya
kepemimpinan dengan tepat dalam mempengaruhi orang lain;

16

Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), 216.

2) Kepemimpinan merupakan hubungan interaksi antara dua orang atau lebih
yang melibatkan adanya seorang pemimpin dengan orang-orang yang dipimpin.
Oleh karena itu seorang pemimpin hendaknya mempunyai jiwa dan
kemampuan kepemimpinan sehingga mampu menjelaskan fungsi dan tugasnya
untuk menggerakan, meyakinkan, dan memotivasi bawahan dalam mencapai
tujuan; dan
3) Kepemimpinan merupakan proses pengorganisasian dalam arti keseluruhan
untuk mencapai tujuan, yang dapat dikatakan bahwa “proses kepemimpinan
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: pemimpin, pengikut, dan faktor situasi”.
b. Kriteria dan Sifat Kepemimpinan
Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan atau memotivasi sejumlah
orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada
pencapaian tujuannya. Oleh sebab itu, hal yang penting dari kepemimpinan adalah
adanya pengaruh serta efektifnya kekuasaan dari seorang pemimpin. Agar
kepemimpinan tersebut berjalan secara efektif, maka seorang pemimpin harus
memiliki beberapa syarat atau kriteria tertentu, seperti yang diungkapkan oleh
Henry Fayol berikut ini:17
1) Phisical Quality, Seorang pemimpin harus memiliki kualitas fisik yang sehat.
Agar pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan optimal, kekuatan fisik
sangatlah dibutuhkan, mengingat kegiatan seorang pemimpin cukup padat dan
menyita tenaga.
2) Moral Quality, Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang tinggi
terhadap pelaksanaan pekerjaan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
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Untuk itu, pemimpin harus memiliki moral atau tingkah laku yang baik, agar
didalam pelaksanaan pekerjaan selalu lurus dan tidak melakukan tindakantindakan yang negatif.
3) Mental Quality, Seorang pemimpin juga harus memiliki mental yang kuat dan
berkualitas. Apabila seorang pemimpin tidak memiliki mental yang kuat, maka
tidak akan mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam
melaksanakan pekerjaan, sehingga tidak akan tercapai tujuan yang telah
ditetapkan. kualitas mental harus merata, baik seorang pemimpin ataupun
karyawan karena menyangkut usaha bersama untuk mencapai tujuan.
4) Educational Quality, Seorang pemimpin harus memiliki tingkat pengetahuan
dan pendidikan yang tinggi, sesuai dengan tugas dan bidangnya masingmasing. Dalam hal ini, dikaitkan dalam penempatan posisi di tiap bidang
pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
5) Experience Quality, Seorang pemimpin juga harus memiliki pengalaman kerja
serta pengalaman memimpin orang-orang yang bekerja. Melalui pengalaman
kerja yang telah dilakukan maka semakin berkembang tingkat intelektualitas
dan pemahaman dalam pengambilan keputusan atau yang berurusan dengan
manajemen.
c. Pendekatan Kepemimpinan
1) Pendekatan Pengaruh Kewibawaan
Pendekatan ini memandang keberhasilan kepemimpinan bersumber pada
kewibawaan atau kekuasaan yang ada pada seorang pemimpin. French dan Raven
menyebutkan bahwa sumber-sumber kewibawaan atau kekuasaan seorang
pemimpin berasal dari reward power, jabatan atau kedudukan formal seorang

pemimpin. Dengan kekuasaan posisi ini seorang pemimpin memiliki pengaruh
yang menyebabkan kerelaan bawahan untuk loyal dan bersedia melaksanakan
perintah serta keinginan kepala sekolah. Oleh karena itu kekuasaan posisi
menimbulkan kekuasaan legitimasi, kekuasaan paksaan dan kekuasaan imbalan.
Sedangkan personal power atau kekuasaan personal adalah pengaruh yang timbul
dari seorang pemimpin karena memiliki sifat-sifat pribadi, keteladanan serta
keahlian kepala sekolah. Kekuasaan personal ini selanjutnya melahirkan
kekuasaan referen dan kekuasaan ahli.18 Seorang pemimpin meski memiliki
kekuasaan (baik kekuasaan posisi ataupun personal) tidak otomatis mampu
mempengaruhi bawahan apabila ia tidak mampu menggunakannya dalam proses
kepemimpinannya dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Proses untuk
mempengaruhi bawahan dapat dilakukan dengan cara pemberian instrumental
complience atau pemaksaan aturan tertentu yang berarti pemimpin menggunakan
kekuasaan imbalan dan paksaan kepada bawahannya, internalization atau
iternalisasi

yang

berarti

pemimpin

menggunakan

kekuasaan

ahli,

dan

identification atau identifikasi anak buah yang berarti pemimpin menggunakan
kekuasaan referen.19
Berdasarkan uraian tentang pengaruh kewibawaan, maka kepemimpinan
kepala sekolah berarti jabatan formal disekolah yang diperoleh melalui
pengangkatan. Dengan demikian, kepala sekolah otomatis memiliki kekuasaan
posisi. Kekuasaan posisi yang disandangnya tidak akan berpengaruh bila kepala
sekolah tidak didukung oleh kekuasaan personal sebab tanpa didukung oleh sifat-
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sifat pribadi dan keterampilan yang kuat maka kepala sekolah tidak mampu
mempengaruhi bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan
pendidikan yang ditetapkan.
2) Pendekatan Perilaku
Pendekatan perilaku menekankan pada penggunaan acuan sifat pribadi dan
kewibawaan yang digambarkan kedalam istilah “pola aktifitas”, “peranan
manajer”, atau “kategori perilaku”.20 Dengan sifat dan kewibawaan yang
dimilikinya, seorang pemimpin melakukan proses kepemimpinan dengan berbagai
cara, sehingga akan membentuk perilaku kepemimpinan efektif. Dengan
demikian, jika diperoleh perilaku efektif seorang pemimpin maka perilaku tersebut
akan efektif pula pada situasi manapun.
Berkaitan dengan perilaku kepemimpinan diatas, Reddin21 mengemukakan
teori tiga dimensi perilaku kepemimpinan (Reddin’s 3D Theory), yang
berdasarkan pada dua komponen dasar, yakni perilaku mengutamakan tugas (task
oriented) dan perilaku mengutamakan hubungan kerjasama (relationship
oriented). Perilaku mengutamakan tugas artinya perilaku yang mengarahkan
bawahannya dalam usaha pencapaian tujuan organisasi dengan ditandai antara lain
planning, organizing, actuating dan controlling. Hal tersebut apabila diterapkan
pada lembaga sekolah cenderung diimplementasikan perilaku kepala sekolah
selaku seorang manajer. Sedangkan perilaku mengutamakan hubungan kerjasama,
artinya perilaku seorang pemimpin dalam membangun hubungan kerja yang
sifatnya pribadi, dan ditandai dengan adanya rasa saling mempercayai,
menghargai ide-ide bawahan serta tenggang rasa terhadap peranan bawahannya
20
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yang apabila diterapkan pada sekolah. Hal tersebut cenderung diimplementasikan
pada perilaku kepala sekolah selaku seorang pemimpin.
Dari kedua perilaku pemimpin tersebut, Reddin22 mengklasifikasikannya
menjadi empat bentuk perilaku, yaitu; yang orientasi tugas tinggi namun orientasi
hubungan kerjasama rendah, orientasi tugas rendah tetapi orientasi hubungan
kerjasama tinggi, orientasi rendah pada tugas dan hubungan kerjasama, dan
orientasi tinggi pada tugas dan hubungan kerjasama. Ia menjelaskan bahwa
keempat perilaku pemimpin tersebut tidak berarti salah satu lebih efektif dari yang
lainnya, sebaliknya masing-masing akan sama-sama efektif bergantung pada
situasi yang dikehendaki. Dengan demikian dari kempat pola dasar perilaku
pemimpin diatas, maka perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang diharapkan
adalah kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan (equilibrium), artinya
kepala sekolah mampu menempatkan sebagai seorang pemimpin dan seorang
manajer dengan tepat, sehingga kepala sekolah mampu membedakan peran selaku
manajer dan selaku pemimpin.
3) Pendekatan Situasional
Teori ini memandang bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya
ditentukan oleh perilaku kepemimpinan tetapi juga ditentukann oleh situasi yang
ada. Faktor situsional meliputi karakteristik manajerial, karakteristik bawahan,
struktur kelompok dan sifat tugas, dan faktor-faktor organisasi. Berdasarkan
faktor-faktor situasi tersebut timbul beberapa teori kepemimpinan situsional yakni
teori kontingensi, teori jalur tujuan, teori normatif dan teori siklus hidup.23
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d. Metode Kepemimpinan
Urgensitas metode kepemimpinan dapat membantu keberhasilan pemimpin
dalam melakukan tugas-tugasnya, sekaligus juga dapat memperbaiki tingkah laku
serta kualitas kepemimpinan. Menurut Ordway Tead mengemukakan metode
kepemimpinan adalah sebagai berikut:24
1) Memberi Perintah
Perintah itu timbul dari situasi formal dan relaksi kerja. Karena itu,
perintah adalah fakta fungsional pada organisasi, kedinasaan atau jawatan
pemerintah. Perintah biasanya sudah tercakup dalam tugas, kewajiban dan
tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap personal maupun komunal.
2) Memberikan Celaan dan Pujian
Celaan itu sebaiknya berupa teguran yang dilakukan secara rahasia, tidak
secara terbuka di muka banyak orang. Celaan diberikan dengan maksud agar
orang yang melanggar atau berbuat kesalahan menyadari kekeliruannya dan
bersedia memperbaiki kesalahannnya.
3) Memupuk Tingkah Laku Pribadi Pemimpin yang Benar
Pemimpin harus bersifat obyektif fan jujur. Ia harus menjauahkan diri dari
rasa pilih kasih atau favoritisme. Pemimpin bukan agen polisi atau tukang
penyelidik yang mencari kesalahan, juga bukan penjaga yang selalu mengintip
kelemahan orang. Bukan pula sebagai kontrolir yang keras dan kejam, juga bukan
seorang dictator yang angkuh. Sesungguhnya, kesuksesan seorang pemimpin itu
diukur dari perasaan para pengikut yang menghayati rasa emosi dan rasa senang,
karena masing-masing diperlakukan secara sama, jujur dan adil.
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4) Peka Terhadap Saran-Saran
Sifat pemimpin itu harus luwes dan terbuka, dan peka terhadap saransaran
eksternal yanag positif. Dia harus menghargai pendapat-pendapat orang lain,
untuk kemudian mengkobinasikannya dengan ide-ide sendiri.
5) Memperbaiki Rasa Kesatuan Kelompok
Pentingnya mewujudkan rasa kesatuan kelompok harus dilakukan oleh
sesorang pemimpin, mengingat semakin mengglobalnya tantangan dari luar dan
situasi mayarakat modern.
6) Menciptakan Disiplin Diri dan Disiplin Kelompok
Untuk membuktikan rasa percaya, dan disiplin kelompok serta rasa
tanggung jawab, penting bagi setiap kelompok untuk mengembangkan tatacara
dan pola tingkah laku yang hanya berlaku dalam kelompok sendiri yang harus
ditaati oleh seluruh anggota organisasi.
7) Meredam Kabar dan Isu-Isu Yang Tidak Benar
Kesatuan dan efektivitas kerja dari kelompok bisa diguncang oleh gngguan
kabar-kabar yang tidak benar. Untuk itu, seorang pemimpin berkewajiban
mengusut sampai tuntas sumber yang tidak jelas tersebut.
e. Tipe Kepemimpinan
Berdasarkan

perilaku

kepemimpinan

juga

tipe

kepemimpinan

transformasional, demokratis, dan parsitipatif. Uraian singkat ketiga tipe
kepemimpinan terebut adalah sebagai berikut:25
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1) Tipe Kepemimpinan transformasional
Kepemimpinan transformasional merujuk pada pembentukan komitmen
dan peningkatan mutu efektivitas kinerja guru bawahan untuk melaksanakan
tujuan

organisasi,

yang

oleh

Burn

dikatakan

bahwa

“kepemimpinan

transformasional dapat diketahui pada proses pengaruh antar individu dan
mobilisasi sumberdaya manusia kearah perubahan sistem sosial dan pembaharuan
lembaga”. Dalam penerapannya disekolah, kepemimpinan ini tidak terlepas dari
upaya-upaya mentransformasikan budaya organisasi kepada pengikutnya, yakni
dengan cara Pertama, mengembangkan visi yang jelas dan menarik. Kedua,
mengembangkan strategi dalam mencapai visi tersebut. Ketiga, mengartikulasikan
dan memajukan visi kepada pengikut. Keempat, menjadikan pengikutnya yakin
dan optimis terhadap visi tersebut. Kelima, memotivasi pengikutnya agar mampu
meyakini visi. Keenam, meningkatkan keyakinan pengikutnya untuk memperoleh
keberhasilan. Ketujuh, memberikan pujian terhadap keberhasilan yang dicapai
oleh pengikutnya. Kedelapan, memperkuat nilai visi dengan tindakan dramatis dan
simbolis. Kesembilan, pemimpin memberi contoh kepada pengikut, dan
Kesepuluh menciptakan, memodifikasi atau mengurangi budaya. Kepemimpinan
transformasi juga berarti menggerakan sumberdaya manusia dan menyampaikan
atau mensosialisasikan visi dan misi sekolah kepada warga sekolah, sehingga para
bawahan akan paham dan yakin sehingga membantu pencapaian tujuan sekolah.
2) Tipe Kepemimpinan Demokratis
Kepemimpinan demokratis menekankan pada hubungan yang akrab dan
kooperatif antara pimpinan dan bawahan. Kepemimpinan demokratis,”dipandang
sebagai tipe kepemimpinan yang paling tepat untuk organisasi modern.

Kepemimpinan ini

memberi kesempatan kepada bawahan untuk

lebih

mengembangkan rasa percaya diri dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya”.
Kepemimpinan ini bercirikan, antara lain bahwa pemimpin: Pertama,
selalu menstimulasi bawahan agar bekerja kooperatif dalam mencapai tujuan.
Kedua mempertimbangkan kesanggupan, kemampuan dan berpangkal pada
kepentingan kelompok. Ketiga menerima dan mengharapkan pendapat, saran, dan
kritik dari anggotanya. Keempat memupuk rasa kekeluargaan dan kebersamaan
serta persatuan diantara anggotanya. Kelima, berusaha memberikan kesempatan
untuk berkembang kepada bawahan. Keenam membimbing bawahan untuk lebih
berhasil, serta Ketujuh, menaruh kepercayaan dan kebebasan penuh kepada
anggotanya untuk melakukan tugasnya sesuai dengan tanggungjawabnya.
3) Tipe Kepemimpinan Partisipatif
Kepemimpinan partisipatif muncul karena memandang bawahan memiliki
kemampuan kerja baik, tetapi kurang dalam motivasi kerja. Hubungan dalam
pengambilan keputusan, tipe kepemimpinan ini mendorong dan mengajak
bawahan untuk berpartisipasi berdasarkan kemampuannya secara optimal dalam
pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan partisipatif menurut
Cangeni26 adalah “untuk mencari wilayah kesamaam antara kelompok-kelompok
kepentingan yang terkait dengan sekolah”. Pengambilan keputusan partisipatif
juga merupakan suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan
lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana warga sekolah di dorong untuk
terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, disamping yang
bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” terhadap keputusan tersebut juga
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dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan.27
e. Kepemimpinan Kepala Sekolah
Kepemimpinan sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, seperti halnya
organisasi sekolah. Sekolah disebut sebagai suatu organisasi karena di dalam
sekolah terdapat unsur kelompok manusia yang saling bekerja sama untuk
mencapai tujuan yakni tujuan pendidikan. Unsur kelompok manusia yang bekerja
sama dalam organisasi sekolah itu meliputi kepala sekolah, kelompok guru,
kelompok karyawan, dan kelompok siswa. Hubungan kerjasama dalam organisasi
sekolah dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain; “seorang atau
mereka yang bertanggungjawab atau diberi tugas untuk memimpin, dalam hal ini
adalah kepala sekolah”. Dengan demikian kepemipinan di sekolah terjadi karena
adanya

hubungan,

yakni

“antara

kepala

sekolah

sebagai

orang

yang

bertanggungjawab untuk memimpin dengan kelompok-kelompok guru, tenaga
administratif, orang tua siswa dan para siswa, kelompok yang dipimpin”.28
Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah
dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakan
guru, staf, siswa, orangtua siswa dan pihak lain yang terkait, untuk bekerja guna
mencapai tujuan yang telah di tetapkan . Dengan kata lain bagaimana kepala
sekolah untuk membuat orang lain bekerja untuk mencapai tujuan sekolah.29
Kepemimpinan kepala sekolah juga merupakan suatu kemampuan dan
kesiapan kepala sekolah untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan dan
menggerakkan staf sekolah agar dapat bekerja secara efektif dalam rangka
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mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan. Menurut
Koonz dan Doonel kemampuan yang di maksud terdiri atas empat unsur, yaitu:30
1) Otoritas atau kekuatan pemimpin;
2) Kemampuan dalam menyatupadukan sumber tenaga manusia yang memiliki
daya-daya motivasi yang bervariasi setiap waktu dan situasi;
3) Kemampuan dalam mengembangkan iklim kerja sehingga membangkitkan
motivasi;
4) Kemampuan dalam mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan yang tepat.
Berdasarkan pengertian di atas maka kepemimpinan kepala sekolah yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan kepala sekolah menjalankan
fungsi dan tugasnya selaku pemimpin yang didukung oleh kualitas kepemimpinan.
f. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pendidikan di Sekolah
Dalam sistem pendidikan kepala sekolah adalah pengelola satuan
pendidikan, yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan
pendidikan di sekolahnya secara keseluruhan, melalui kegiatan pengelolaan
pendidikan. Dilihat dari tugas kepala sekolah, mempunyai tugas intern dan tugas
ekstern. Sedangkan dilihat dari proses administrasi, kepala sekolah mempunyai
fungsi administrasi yaitu sebagai: Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakkan
dan Pengawasan.31
Disamping sebagai pengelola satuan pendidikan, kepala sekolah sekaligus
sebagai pemimpin pendidikan mempunyai peranan melaksanakan peranan
kepemimpinannya, baik peranan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan
maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif, bagi tercipta dan terlaksananya
30
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proses belajar mengajar dengan baik sehingga guru-guru dan murid dapat
mengajar dan belajar dengan baik. Berikut ini dapat dijabarkan menjadi beberapa
peranan kepala sekolah yaitu:32
1) Kepala Sekolah sebagai Educator
Dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah
harus memiliki strategis yang tepat untuk meningkatkan kinerja mengajar guru 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 akselarasi (acceleration) bagi
peserta didik yang cerdas di atas normal.33
Sumidjo mengemukakan bahwa memahami arti pendidik tidak cukup
berpegang pada konotasi yang terkandung dalam definisi pendidik, melainkan
harus dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, sarana pendidikan dan
bagaiman strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut kepala
sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya
empat macam nilai, yakni34:
a) Pembinaan mental, yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal yang
berkaitan dengan sikap batin dan watak.
b) Pembinaan moral, yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal yang
berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai suatu perbuatan sikap dan
kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing tenaga kependidikan.
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c) Pembinaan fisik, yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal yang
berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan penampilan
mereka secara lahiriah.
d) Pembinaan artistic, yaitu membina tenaga kependidikan tentang hal-hal yang
berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan.
2) Kepala sekolah sebagai Manajer
Manajemen pada hakekatnya merupakan suatu proses merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para
anggota organisai serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber budaya
organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai
tujuan.35
Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer kepala
sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga
kependidikan melalui kerja sama atau koopertif, memberikan kesempatan pada
para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya dan mendorong
keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang
menunjang kegiatan sekolah.
Asas tujuan, bertolak dari anggapan bahwa kebutuhan tenaga kependidikan
akan harga dirinya mungkin dicapai dengan turut menyumbang pada suatu tujuan
yang lebih tinggi. Hal tersebut merupakan kesempatan bagi kepala sekolah selaku
pemimpin untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Asas keunggulan, bertolak dari anggapan bahwa setiap tenaga kependidikn
membutuhkan kenyamanan serta harus memperoleh kepuasan dan memperoleh
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penghargaan pribadi.
Asas Mufakat, dalam hal ini kepala sekolah harus mampu menghimpun
gagasan bersama serta membangkitkan tenaga kependidikan untuk berfikir kreatif
dalam melaksanakan tugasnya.
Asas Kesatuan, dalam hal ini kepala sekolah harus menyadari bahwa
tenaga kependidikan tidak ingin dipisahkan dari tanggung jawabnya.
Asas

Persatuan,

kepala

sekolah

harus

mendorong

para

tenaga

kependidikan untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi sekolah.
Asas Empirisme, kepala sekolah harus mampu bertindak berdasarkan atas
nilai dan angka-angka yang menunjukkan prestasi para tenaga kependidikan
karena data yang memuat semua komponen sekolah memegang peranan yang
sangat penting.
Asas Keakraban, kepala sekolah harus berupaya menjaga keakraban
dengan para tenaga kependidikan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan
lancar.
Asas Integritas, kepala sekolah harus memandang bahwa peran
kepemimpinannya merupakan suatu komponan kekuasaan untuk menciptakan dan
memobolisasi energi seluruh tenaga kependidikan untuk melaksanakan dan
menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
Sesuai dengan yang ditetapkan dalam penilaian kinerja kepala sekolah,
kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas
kepemimpinannya dengan baik yang diwujudkan dalam kemampuan menyusun
program sekolah, organisasi personalia, memberdayakan tenaga kependidikan dan

mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal.
3) Kepala Sekolah sebagai Administrator
Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat
dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan,
penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala
sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola
administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, mengelola
administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan dan
mengelola administrasi keuangan, kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif
dan efisien agar dapat menunjang produktifitas sekolah.36
4) Kepala Sekolah sebagai Supervisor
Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan
tujuannya adalah kegiatan pembelajaran sehingga seluruh aktivitas sekolah
bermuara pada pencapian efesiensi dan efektifitas pembelajaran. Oleh karena itu,
salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi
pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.37
Supervisi dilakukan 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.
Jika dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu melakukan
berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga
kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan
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pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan
pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar tenaga
kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam
melaksanakan pekerjaannya.
5) Kepala Sekolah sebagai Leader
Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan
pengawasan,

meningkatknya

kemampuan

tenaga

kependidikan

membuka

komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas. Wahjosumijo mengemukakan
bahwa ”kepala sekolah sebgai leader harus memiliki karakter khusus yang
mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional
secara pengetahuan administrasi dan pengawasan”.38
Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat
dianalis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan visi dan misi
sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi.
Kepribadian kepala sekolah sebagai leader akan tercermin dalam sifat-sifat
(1) jujur, (2) percaya diri, (3) tanggung jawab, (4) berani mengambil resiko dan
keputusan, (5) berjiwa besar, (6) emosi yang stabil, (7) teladan.39
Pengetahuan kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan akan tercermin
dalam kemampuan (1) memahami kondisi tenaga kependidikan (guru dan non
guru) (2) memahami kondisi dan karaktersitik peserta didik, (3) menyusun
program tenaga kependidikan, (4) menerima masukan, saran dan kritikan bari
berbagai pihak untuk meningkatkan kepemimpinannya.40
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Pemahaman terhadap visi dan misi sekolah akan tercermin untuk: (1)
mengembangkan visi sekolah, (2) mengembangkan misi sekolah, dan (3)
melaksanakan program untuk mewujudkan visi dan misi ke dalam tindakan.
Kemampuan mengambil keputusan akan tercermin dari kemampuan
dalam: (1) mengambil keputusan bersama tenaga kependidikan di sekolah, (2)
menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan, (3) berkomunikasi secara lisan dengan
peserta didik, (4) berkomunikasi secar lisan dengan orang tua dan masyarakat
sekitar lingkungan sekolah.41
Dalam implementasinya, kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisis
dari tiga sifat kepemimpinan, yakni demokratis, otoriter, laissez-faire. Ketiga sifat
tersebut sering dimiliki secara bersamaan oleh seorang leader, sehingga dalam
melaksanakan kepemimpinannya, sifat-sifat tersebut muncul secara situasiopnal.
Oleh karen itu kepala sekolah sebagai leader mungkin bersifat demokratis, otoriter
dan mungkin bersifat laissez-faire.42
Meskipun kepala sekolah bersifat demokratis, namun seringkali situasi dan
kondisi menuntut untuk bersifat lain : misalnya harus otoriter. Dalam hal tertentu
sifat kepemimpinan otoriter lebih cepat digunakan dalam pengambilan suatu
keputusan.
Dengan dimiliknya ketiga sifat tersebut oleh seorang kepala sekolah
sebagai leader, maka dalam melaksanakan roda kepemimpinannya di sekolah,
kepala sekolah dapat menggunakan strategi yang tepat, sesuai dengan tingkat
kematangan para tenaga kependidikan dan kombinasi yang tepat antara perilaku
tugas dan perilaku hubungan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan dalam
41
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mendikte, menjual, melibatkan dan mendelegasikan.
6) Kepala Sekolah sebagai Inovator
Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala
sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang
harmonis dengan lingkung, mencari gagasan baru, mengitegrasikan setiap
kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah dan
mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatof.43
Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia
melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional
dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin serta adaptebel dan fleksibel.
Kepala sekolah sebagai inovator harus mampu mencari, menemukan dan
melaksanakan berbagai pembaharuan di skeolah. Gagasan baru tersebut misalnya
moving class. Moving class adalah mengubah strategi pembelajaran dari pole
kelas tetap menjadi kelas bidang sudi, sehingga setiap bidang studi memiliki kelas
tersendiri yang dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat lainnya. Moving class
ini dipadukan dengan pembelajaran terpadu, sehingga dalam suatu laboratorioum
bidang studi dapat dijaga oleh beberapa orang guru (fasilitator) yang bertugas
memberikan kemudahan kepdaa peserta didik dalam belajar.
7) Kepala Sekolah sebagai Motivator
Sebagai motivator kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat
memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan
berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan
lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan
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secara efektif, penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat
sumber belajar (PSB).44
Setiap tenaga kependidikan memiliki karakteristik khusus yang berbeda
satu sama lain, sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan khusus pula dari
kepemimpinannya. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat memanfaatkan waktu
untuk meningkatkan profesionalismenya. Perbedaan tenaga kependidikan tidak
hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam kondisi psikisnya misalnya motivasi.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan, kepala
sekolah harus memperhatikan motivasi para tenaga kependidikan dan faktor-faktor
lain yang berpengaruh.
g. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penelitian
Berkaitan dengan paparan di atas maka perlu dijetegaskan bahwa
kepemimpinan kepala sekolah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sesuai
dengan pendapat Edy Sutrisno yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu
proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin,
membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar dicapai
hasil yang diharapkan45, yang diperluas oleh Koonz dan Donnel46 dengan
perincian;
1) Otoritas atau kekuatan pemimpin;
2) Kemampuan dalam menyatupadukan sumber tenaga manusia yang memiliki
daya-daya motivasi yang bervariasi setiap waktu dan situasi;
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3) Kemampuan dalam mengembangkan iklim kerja sehingga membangkitkan
motivasi;
4) Kemampuan dalam mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan yang tepat.
2. Konsep Efektivitas
a. Pengertian
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif memiliki beberapa
arti yaitu ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, hal
mulai berlakunya.47
Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf
tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien,
meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan
pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat padabagaimana cara
mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkanantara input dan
outputnya.
Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil,
sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan
Atmosuprapto menyatakan efektivitas adalah melakukan hal yang benar,
sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah
sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita
mencampur segala sumber daya secara cermat.48
Efektif apabila dikaitkan dengan kepemimpinan (leadership) yang
menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan (what are the things to be
accomplished), sedangkan efisien dikaitkan dengan manajemen, yang mengukur
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bagaimana sesuatu dapat dilakukan sebaik-baiknya (how can certain things be
best accomplished).
b. Efektivitas Kepemimpinan
Seorang pemimpin dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuanya.
Agar mampu mencapai tujuan tersebut maka pemimpin diharapkan memiliki
kompetensi yang sesuai dengan kepentingan organisasi. Di samping itu, masih
banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Karena itu, diperlukan
pemimpin cerdas dan terampil, serta memiliki kompetensi.49
Kepemimpinan

yang

efektif

adalah

kepemimpinan

yang mampu

menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim yang koperatif
dalam kehidupan organisasional.50 Kepemimpinan itu dapat dikatakan berhasil
apabila yang dipengaruhi melakukan apa yang dikehendaki oleh yang
mempengaruhi (pemimpin). Meskipun kepemimpinan itu berhasil tetapi belum
tentu efektif karena kepemimpinan dikatakan efektif apabila orang yang
dipengaruhi itu melaksanakanya dengan sukarela dan dapat

menerima

pengaruhnya itu dengan senang hati, bukan terpaksa.51
c. Pemimpin Yang Efektif
Pemimpin yang baik adalah mereka yang selain memiliki kemampuan
pribadi baik berupa sifat maupun bakat, juga mampu membaca keadaan pengikut
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dan lingkungan.52 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar mampu menjadi
pemimpin yang efektif yaitu:53
1) Mempunyai komitmen terhadap visi;
2) Terbuka terhadap kritikan;
3) Dapat menjadi panutan;
4) Melibatkan orang lain;
5) Menjadi problem solver;
6) Mampu menjadi motivator
Pada dasarnya pemimpin yang efektif itu lahir dari suatu proses sejak
menciptakan wawasan, mengembangkan strategi, membangun kerja sama dan
mampu bertindak, sehingga indikator pemimpin yang efektif antara lain:54
1) Mereka mampu menciptakan wawasan dan wacana untuk masa depan dengan
mempertimbangkan jangka panjang kelompok yang terlihat.
2) Mereka yang mampu mengembangkan strategi yang rasional untuk menuju ke
arah tercapainya wawasan tersebut.
3) Mereka yang mampu memperoleh dukungan dari pusat kekuatan dalam hal
kerja sama, persetujuan, kerelaan atau kelompok kerjanya dibutuhkan untuk
menghasilkan pergerakan itu.
4) Mereka yang mampu memberikan motivasi yang kuat kepada kelompok inti
yang tindakanya merupakan penentu untuk melaksanakan strategi.
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d. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kepemimpinan
Mengapa beberapa pemimpin lebih efektif dari yang lainnya, menurut
Colquitt, LePine dan Wesson efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh tiga
unsur yaitu: pemilihan gaya pengambilan keputusan secara optimal, bauran
perilaku sehari-hari secara optimal, dan bauran perilaku transactional dan
transformasional secara optimal.55
Pilihan gaya pengambilan keptusan adalah directive style, facilitative style,
consultative style, dan consideration style. Bauran perilaku sehari-hari adalah
antara initiating structure dan consideration. Sedangkan bauran perilaku terdiri
dari: laissez-faire, transactional, passive management by exception, active
management by exception, contigent reward, dan transformational.
1) Pada laissez-faire, tindakan penting tertunda, tanggung jawab diabaikan, dan
kekuasaan serta pengaruh tidak dimanfaatkan.
2) Pada gaya passive management by exception, pemimpin menunggu sampai
terjadi kesalahan, dan kemudian melakukan tindakan koreksi yang diperlukan.
Pemimpin tidak melakukan tindakan sampai diterima keluhan.
3) Pada gaya active management by exception, pemimpin mengatur memonitor
kesalahan secara aktif dan melakukan tindakan koreksi apabila diperlukan.
Pemimpin mengarahkan perhatianya pada kegagalan untuk mencapai
standar. Contigent reward menunjukan kepemimpinan transaksional yang lebih
aktif dan efektif dimana pemimpin mendapat persetujuan pengikut tentang apa
yang harus dilakukan dengan menggunakan janji atau aktual reward sebagai
tukaran kecukupan kinerja. Pemimpin membuat jelas apa yang dapat diharapkan
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untuk diterima seseorang apabila tujuan kinerja tercapai. Transactional leadership
merupakan pendekatan yang paling aktif dan efektif, dan secara universal
diusahakan diseluruh budaya.56
e. Ukuran Efektivitas
Ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemimpin adalah
seberapa jauh unit organisasi pemimpin itu berhasil melaksanakan tugas
pencapaian sasaran. Sedangkan ukuran subyektifitasnya adalah tingkat efektivitas
yang dihasilkan oleh pemimpin tertinggi, para pekerja atau bawahan. Efektivitas
pemimpin kadang-kadang diukur berdasarkan kontribusi pemimpin pada proses
kelompok yang dirasakan oleh para pengikut atau pengamat dari luar.57
Menurut Reddin Efektivitas kepemimpinan bukan hanya ditentukan oleh
pemimpin, melainkan ditentukan pula oleh bawahan, atasan, jenis pekerjaan,
teknologi yang digunakan, dan lingkungan fisik. Efektivitas kepemimpinan
seseorang dalam kehiduan organisasional akan sangat tergantung pada
kemampuanya untuk mengambil keputusan, yaitu suatu proses pemilihan berbagai
tindakan yang diarahkan kepada pemecahan berbagai masalah yang hadapi oleh
organisasi.58
Mulyasa mengemukakan bahwa efektivitas dapat dilihat dari indikator
berdasarkan pendekatan proses, dengan indikator sebagai berikut:59
1) Indikator input yang meliputi karakteristik guru, fasilitas, perlengkapan dan
materi pendidikan kapasitas manajemen.
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2) Indikator proses yang meliputi perilaku administratif alokasi, waktu guru, dan
alokasi waktu peserta didik
3) Indikator output yang meliputi jumlah lulusan ke tingkat pendidikan
berikutnya, prestasi belajar siswa disekeolah yang lebih tinggi dan pekerjaan,
serta pendapatannya.
f. Efektivitas Kepemimpinan dalam Penelitian
Berkaitan dengan paparan di atas maka perlu dijetegaskan bahwa
efektivitas kepemimpinan yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepemimpinan
(leadership) yang menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan (what are the
things to be accomplished), yang mampu mempengaruhi menumbuhkan,
memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim yang koperatif orang yang
dipimpin/dipengaruhi

untuk melaksanakanya dengan sukarela dan dapat

menerima pengaruhnya itu dengan senang hati guna untuk mendapatkan hasil
yang dicapai. dalam kehidupan organisasional sesuai pendapat Siagian.60 Dengan
ciri-ciri; mempunyai komitmen terhadap visi, terbuka terhadap kritikan, dapat
menjadi panutan, melibatkan orang lain, menjadi problem solver dan mampu
menjadi motivator.
3. Konsep Meningkatkan Mutu Efektivitas Pendidikan
a. Pengertian Mutu
Menurut Crosby mutu atau kualitas ialah conformance to requirement,
yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu
apabila sesuai dengan standar yang telah ditentukan, standar mutu tersebut
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meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.61 Menurut Deming mutu
ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen.62 Dalam pandangan
Zamroni dikatakan, bahwa peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang
sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan
faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah
serta dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.63 Sebagaimana yang telah
dipaparkan oleh Guets dan Davis dalam bukunya Tjiptono dinyatakan bahwa
kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,
manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.64
Kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi
kemampuan

lembaga

pendidikan

dalam

dan H.A.R Tilaar merupakan
mendayagunakan sumber-sumber

pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.65
Dari sekian banyak definisi tentang mutu atau kualitas, dapat diambil
kesimpulan bahwasannya di dalam mutu mencakup elemen-elemen berikut ini:
1) Mutu mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan;
2) Mutu mencakup produk, tenaga kerja, proses dan lingkungan;
3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (kualitas yang ada saat ini
dapat menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk di masa mendatang).
b. Karakteristik Mutu
Berry dan Parasuraman melalui berbagai penelitian mereka terhadap
beberapa jenis jasa berhasil mengidentifikasi lima kelompok karakteristik yang
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digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa yaitu sebagai
berikut:66
1) Bukti langsung (tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan
sarana komunikasi.
2) Keandalan (reliability), yakni kempuan memberikan pelayanan yang dijanjikan
dengan segera dan memuaskan.
3) Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu para
pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4) Jaminan (assurance), mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat
dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko atau keraguraguan.
5) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang
baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan.
c. Perspektif Mutu
Perspektif kualitas adalah pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan
suatu produk. Garvin mengidentifikasi adanya lima alternatif perspektif kualitas
yang biasa digunakan yaitu:67
1) Transendental approach, menurut pendekatan ini kualitas dapat dirasakan atau
diketahui, tetapi sulit dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan
dalam seni musik, drama, tari dan seni rupa.
2) Product-based Approach, pendekatan ini menganggap kualitas sebagai
karakteristik atau atribut yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur.
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3) User-based Approach, pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa
kualitas tergantung pada orang yang menggunakannya, dan produk yang paling
memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang paling berkualitas
tinggi.
4) Manufacturing-based

Approach,

perspektif

ini

bersifat

dan

terutama

memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan pemanufakturan serta
mendefinisikan kualitas sebagai sama dengan persyaratannya.
5) Value-based Approach, pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan
harga. Dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja produk dan harga,
kualitas didefinisikan sebagai ”affordable excellent”. Kualitas dalam perspektif
ini ersifat relatif, sehingga sehingga produk yang memiliki kualitas paling
tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi, yang paling
bernilai adalah produk atau jasa yang paling tepat dibeli (best-buy).
Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini
mengacu

pada

proses

pendidikan

dan

hasil

pendidikan. Dari

konteks

“proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar:
kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan
kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana
dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan adanya
manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensingkronkan berbagai input
tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar
mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar
kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam

lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana
yang mendukung proses belajar pembelajaran.
d. Mutu efektivitas pendidikan
Organisasi pendidikan bermutu adalah organisasi pendidikan yang dapat
memenuhi kebutuhan para stakeholder-nya. Mutu efektivitas pendidikan
dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelolah pegawai, peserta
didik, proses pembelajaran, sarana, keuangan dan hubungan dengan masyarakat.
Meskipun definisi mutu sangat bervariasi, namun dapat dirumuskan sejumlah
batasan tentang mutu efektivitas pendidikan sebagai berikut:68
a) Mutu efektivitas pendidikan merupakan kesesuaian layanan dengan spesifikasi
atau standar yang telah ditetapkan.
b) Mutu efektivitas pendidikan merupakan kemampuan layanan dalam memenuhi
atau melampaui kebutuhan pengguna jasa pendidikan.
c) Mutu efektivitas pendidikan mencakup pengetahuan, tenaga pendidik, proses,
dan lingkungan.
d) Mutu efektivitas pendidikan merupakan sesuatu yang bersifat global dan
dinamis
serta berkembaang sesuai masyarakat.
Standar mutu efektivitas pendidikan adalah masukan, pemprosesan,
keluaran dan hasil. Mutu efektivitas pendidikan tidak hanya sekedar memenuhi
standar, tetapi memiliki kemampuan untuk kepuasan pelanggan. menurut Aaker,
D.A beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun mutu, yaitu
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komitmen pada kualitas, budaya kualitas, informasi dari pelanggan, sasaran yang
jelas, dan karyawan yang berinisiatif.69
1) Komitmen pada kualitas, organisasi harus selalu mempunyai tanggung jawab
terhadap kualitas serta amemlihara kualitas secara terus-menerus.
2) Budaya kualitas, komitmen kualitas harus direfleksikan dalam budaya
organisasi, norma perilakunya serta nilai-nilainya.
3) Informasi dari pelanggan, pada akhirnya akan membangun persepsi kualitas.
Jadi dapat disimpulkan, bahwa mutu efektivitas pendidikan adalah suatu
hal terpenting bagi suatu lembaga pendidikan maka terbentuklah suatu sumber
daya manusia dan lulusan yang terbaik. Pendidikan yang bermutu maka dapat
menjawab tantangan dan suatu permasalahan yang akan dihadapi di masa yang
akan datang.
Secara substantif, mutu mengandung sifat atau taraf. Sifat adalah sesuatu
yang menerangkan keadaan, sedangkan taraf menunjukan kedudukan dalam skala.
Keragaman cara pandang mengenai sifat dan taraf itu memungkinkan perbedaan
pendekatan

terhadap

mutu

efektivitas

pendidikan.

Pendekatan

pertama,

mendasarkan diri pada deskripsi mengenai relevansi pendidikan dengan dunia
kerja. Pendekatan ini sering disebut pendekatan dengan dunia kerja. Pendekatan
ini sering kali disebut pendekatan ekonomi. Pendekatan kedua, disebut pendekatan
nilai intristik pendidikan, yang diekspresikan dalam ukuran-ukuran sikap,
kepribadian, dan kemampuan intelektual yang sesuai dengan harapan dan tujuan
pendidikan nasional.
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Dari sudut prosesnya, mutu efektivitas pendidikan merujuk kepada
kegiatann

penanganan

transformasi

masukan-masukan

melalui

subsistem

pemerosesan menjadi keluaran serta hasil-hasil yang berasal dari masukan dan
tindakan berikutnya melalui umpan balik dan evaluasi keluaran. Konsep proses
tersebut didasarkan atas asumsi bahwa pendidikan sebagai sistem terbuka
mengandung subsistem masukan, keluaran dan umpan balik secara internal dan
eksternal. Berdasarkan pemahaman subsistem dalam sistem proses, yang meliputi
tindakan kerja, komunikasi dan monitoring.70
Mutu efektivitas pendidikan sebenarnya telah menjadi kepedulian sejak
awal dilaksanakannya upaya-upaya terencana dalam pembangunan. Sayangnya,
walau semua sepakat mutu efektivitas pendidikan harus ditingkatkan, cara
bagaimana sasaran itu diwujudkan belum tergambar secara jelas sehingga dapat
dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan program pendidikan yang bermutu
yang mampu untuk menagih pertanggungjawaban keberhasilannya. Bahkan
konsesus mengenai atribut atau perangkat ciri-ciri penting keluaran pendidikan
pun masih belum diletakan secara cukup mantab. Ada yang berbicara siap pakai,
ada yang mengatakan siap latih, ada yang menyebut siap mandiri, ada yang
menyempitkannya menjadi kreativitas, disamping ada pula yang menekankan
pada nilai tambah, yaitu manusia unggul.
Berbicara soal mutu efektivitas pendidikan, minimal ada empat pandangan
yang berkembang untuk memaknainya, yaitu:71
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Biaya

1) Mutu efektivitas pendidikan dipandang berdasarkan kemampuan peserta didik
setelah mempelajari suatu materi pembelajaran.
2) Mutu efektivitas pendidikan dipandang dari produktivitas keluarannya, yakni
pekerjaan yang diperoleh, tingkat gaji dan status.
3) Mutu efektivitas pendidikan dipandang berdasarkan kriteria sosial yang lebih
luas, misalnya pandai berbicara atau pidato, terampil memimpin organisasi,
pandai berdiplomasi dan sebagainya.
4) Mutu efektivitas pendidikan ditinjau dari komponen pendidikan yang bermutu
seperti keadaan guru, (jumlah dan mutu efektivitas kinerja guru bergelar
sarjana, Sarjana muda, Dipolma III, Diploma II, PGSLTA, PGSLTP, SGA).
Secara substantif, mutu efektivitas pendidikan diterjemahkan sebagai suatu
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk atau output, jasa pelayanan,
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kriteria
untuk menentukan mutu efektivitas pendidikan mesti dilihat dari 5 aspek, yakni
adalah output, pelayanan, sumber daya manusia (guru), aspek proses dan aspek
lingkungan. Kelima kriteria ini mesti dicapai sesuai harapan atau melebihi
harapan.
Tanggung jawab utama para penyelenggara dan pelaksana pendidikan
adalah mengupayakan secara sistematis dan serius agar mutu efektivitas
pendidikan terus meningkat secara kesinambungan. Adapun tujuannya adalah:72
1) Untuk memberikaan kepuasan kepada masyarakat/pelanggan, artinyasegala
kegiatan atau proses pendidikan harus dikoordinasikan untuk memberi
kepuasan kepada masyarakat/pelanggan termasuk pasar kerja.
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2) Agar tiap orang dalam organisasi sekolah mendapat respek dan dianggap
sebagai aset organisasi sekolah yang paling bernilai.
3) Untuk lebih meningkatkan manajemen yang berdasarkan fakta, sekolah favorit
berorientasi pada fakta. Bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data
buan berdasarkan perasaan.
4) Untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Supaya sukses, setiap
sekolah perlu melakukan proses secara sistematis dalam melaksanakan
perbaikan berkesinambungan.
Dalam upaya meningkatkan mutu efektivitas pendidikan, ada beberapa
faktor yang berpengaruh, yakni:73
1) Faktor Kepemimpinan. Inisiatif untuk melakukan upaya perbaikan mutu secara
berkesinambungan, mesti dimulai dari pihak pimpinan (Kepala Dinas
pendidikan, Ka UPTD dan Kepala sekolah) dimana mereka harus terlibat
secara langsung dalam pelaksanaannya.
2) Faktor Tim. Sekolah perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua
guru. Untuk menunjang dan menumbuhkan kerja sama dalam tim, paling tidak
ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, baik supervisor maupun guru
harus memiliki pemahaman yang baik terhadap perannya. Kedua, organisasi
sekolah harus melakukan perubahan budaya kerja, agar kerja sama tim tersebut
dapat berhasil.
3) Faktor Deployment. Ada sekolah mesti secara bersamaan mengembangkan
kualitas rencana dan bingkai organisasi sekolah. Seharusnya pengembangan
inisiatif tersebut juga melibatkan guru, karyawan, masyarakat, orang tua siswa,
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karena usaha itu meliputi pemikiran mengenai struktur, penghaargaan,
pengembangan keterampilan dan kesadaran.
4) Faktor harapan yang tidak realitas. Kalau kita mengirim guru/karyawan untuk
mengikuti pelatihan selama beberapa hari, tidak berarti mereka sudah terampil.
Kita butuh waktu cukup lama untuk mendidik, mengilhami dan membuat guru/
karyawan sadar akan pentinganya kualitas.
5) Faktor empowerment. Banyak sekolah yanag kurang memahami makna konsep
empowerment bagi guru/karyawan, mengira bila guru/karyawan telah dilatih
dan diberi wewenang baru dalam mengambil tindakan, maka/ guru dan
karyawan akan menjadi selfdirected dan memberikan hasil-hasil positif.
Masalah mutu efektivitas pendidikan merupakan salah satu isu sentral
dalam pendidikan nasional, Terutama berkaitan dengan rendahnya mutu
efektivitas pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan, terutama pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah. menyadari hal tersebut, pemerintah telah
melakukan beberapa uapaya untuk meningkatkan mutu efektivitas pendidikan
nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru,
pengadaan buku dan media pembelajaran perbaikan sarana dan prasarana
pendidikan, serta peningkatan manajemen mutu sekolah.74
Yulmawati berpendapat bahwa mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan
sebuah karakteristik menunjukan kemampuan dalam memuaskan kebutuhaan.
dalam konteks ini mutu efektivitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap input,
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proses, output. Kepemimpinan yanag efektif dapat meningkatkan mutu efektivitas
pendidikan yang baik.75
e. Prinsip-Pinsip Mutu Efektivitas Pendidikan
Ada beberapa prinsip yang perlu di pegang dalam menerapkan
program mutu efektivitas pendidikan di antaranya sebagai berikut:76
1) Peningkatan mutu efektivitas pendidikan menuntut kepemimpinan profesional
dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu efektivitas pendidikan merupakan
alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam
memperbaiki sistem pendidikan bangsa kita.
2) Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan adalah ketidakmampuan
mereka dalam menghadapi "kegagalan sistem" yang mencegah mereka dari
pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu
efektivitas pendidikan yang ada.
3) Peningkatan mutu efektivitas pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan
norma dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar berkerja
sama dengan sumber-sumber terbatas. Para profesional pendidikan harus
membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang
dibutuhkan guna bersaing di dunia global.
4) Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu efektivitas
pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan
pemimpin kantor dinas mengembangkan sikap terpusat pada kepemimpinan,
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team work, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak menjadi
penentu dalam peningkatan mutu.
f. Standar Mutu efektivitas pendidikan
Di dalam PP No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di
indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun
dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan
kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal
tersebut yaitu:
1)

Standar isi;

2)

Standar proses;

3)

Standar kompetensi lulusan;

4)

Standar pendidik dan tenaga kependidikan;

5)

Standar sarana dan prasarana;

6)

Standar pengeloaan;

7)

Standar pembiayaan;

8)

Standar penilaian pendidikan.
Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu efektivitas

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dana
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.77
Namun demikian dalam kenyatannya, perhatian dunia pendidikan akan
kualitas merupakan hal yang baru jika dibandingkan dengan dunia bisnis. Oleh
karena itu, kualitas dan penjaminan kualitas dapat dipandang sebagai suatu inovasi
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dalam pendidikan. dalam hubungan ini sosialisasi menjadi hal yang penting dalam
mendukung

keberhasilan

implementasi

penjaminan

kualitas

manajemen

pendidikan.78
Aufa berpendapat bahwa Penerapan manajemen peningkatan mutu,
memungkinkan sekolah untuk menjamin mutu lulusan karena pengendalian proses
dilakukan secara ketat. Implementasi manajemen peningkatan mutu di sekolah
memang memerlukan upaya yang besar, namun memberikan dampak yang
menguntungkan dalam jangka panjang, karena dapat mencegah atau memperkecil
kegagalan dalam pembelajaran. Untuk lebih mudah memahami unsur input,
proses, dan output pendidikan dalam peningkatan mutu efektivitas pendidikan
dapat di lihat pada bagan di bawah ini:79
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Tabel 2.1
Input, Proses dan Output Pendidikan dalam Peningkatan Mutu efektivitas
pendidikan
No.

1.

Mutu
Pengertian
efektivit
as
pendidik
an
Input
Segala sesuatu
yang
harus tersedia
karena
dibutuhkan
untuk
berlangsungnya
proses.

Unsur

1. Sumberdaya manusia, kepala sekolah,
pendidik, tenaga kependidikan,
konselor, karyawan dan
peserta didik.
2. Sumberdaya Lainnya: Peralatan,
perlengkapan,
dsb.
3. Perangkat Lembaga: Struktur organisasi
sekolah, peraturan perundangundangan, deskripsi tugas, rencana atau
program, dsb.
4. Harapan-harapan: Visi, misi, tujuan
tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah

2.

Proses

Merubah sesuatu
menjadi sesuatu
yang lain.

Proses yang dimaksud adalah proses
Pengambilan keputusan, proses
pengelolaan
kelembagaan, proses pengelolaan
program, proses belajar mengajar, dan
proses monitoring dan evaluasi.

3.

Output

Sesuatu hasil
disebut atau
merupakan
kinerja
sekolah. Kinerja
sekolah adalah
prestasi sekolah
yang dihasilkan
dari
proses perilaku.

Kinerja sekolah dapat diukur dari:
Kualitasnya, efektivitasnya,
produktivitasnya, efesiensinya,
inovasinya, kualitas pekerjaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Mutu efektivitas pendidikan adalah
bagaimana kepemimpinan di suatu sekolah tersebut dapat merencanakan dan

melaksanakan standart mutu yang baik untuk sekolahnya dan sekolah tersebut
dapat mencari standart input yang baik dan bagaimana seorang guru melaksanakan
proses pemebelajaran dengan efektif dan efisien dan menghasilkan output yang
berkualitas.
g. Peningkatan Mutu efektivitas pendidikan
Mutu efektivitas pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan
sumber daya manusia, sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional.
Pendidikan yang berkualitas hanya akan muncul apabila terdapat sekolah yang
berkualitas. Karena itu upaya peningkatan mutu sekolah merupakan titik strategis
dalam upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas.
Mutu efektivitas pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu
pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu
terjadi apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu
sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti
bahan ajar, metodologi, saran sekolah, dukungan administrasi dan sarana
prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif. Sedangkan
mutu efektivitas pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada
prestasi yang dicapai oleh sekolah pada tiap kurun tertentu.80
Mutu dalam perspektif pendidikan adalah mutu dalam konsep relatif,
terutama berhubungaan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan terdiri
dari pelanggan internal dan eksternal. Pendidikan bermutu apabila pelanggan
internal (Kepala sekolah, guru dan karyawan) berkembang, baik fisik maupun
psikis. Secara fisik misalnya terkait imbalan finansial. Secara psikis adalah bila
80
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mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan
bakat dan kreatifitasnya.
Unsur yang terlibat dalam peningkatan mutu efektivitas pendidikan dapat
dilihat dari sudut pandang makro dan mikro pendidikan.81
1) Pendekatan mikro pendidikan
Yaitu suatu pendekatan terhadap pendidikan dengan indicator kajiannya
dilihat dari hubungan antara elemen peserta didik, pendidik dan interaksi
keduanya dalam usaha pendidikan. Secara lengkap elemen mikro meliputi:
a) Kualitas manajemennya;
b) Peningkatan mutu efektivitas kinerja guru satuan pendidikan;
c) Profesionalisme dan ketenagaan;
d) Relevansi dan kebutuhan;
Berdasarkan tinjauan mikro elemen guru dan siswa yang merupakan
bagian dari peningkatan mutu efektivitas kinerja guru satuan pendidikan
merupakan elemen sentral. Pendidikan untuk kepentingan peserta didik
mempunyai tujuan, dan untuk mencapai tujuan ini ada berbagai sumber dan
kendala. Dengan memperhatikan sumber dan kendala yang dditetapkan bahan
pengajaran dan diusahakan berlangsungnya proses untuk mencapai tujuan. Proses
ini menampilkan hasil belajar. Hasil belajar perlu dinilai dan dari hasil penilaian
dapat merupakan umpan balik sebagai bahan masukan dan pijakan.
2) Pendekatan makro pendidikan, meliputi:
Yaitu kajian pendidikan dengan elemen yang lebih luas dengan elemen
sebagai berikut:
81
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a) Standarisasi pengembangan kurikulum;
b) Pemerataan dan persamaan, serta keadilan;
c) Standar mutu;
d) Kemampuan bersaing;
Tinjauan makro pendidikan menyangkut beberapa hal yang dapat dilihat
dalam dua jalur. Pendekatan makro pendidikan melalui jalur pertama yaitu; input
– sumber – proses pendidikan – hasil pendidikan. Mutu dalam perspektif
pendidikan adalah mutu dalam konsep relatif, terutama berhubungaan dengan
kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan terdiri dari pelanggan internal dan
eksternal. Pendidikan bermutu apabila pelanggan internal (Kepala sekolah, guru
dan karyawan) berkembang, baik fisik maupun psikis. Secara fisik misalnya
terkait imbalan finansial. Secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan
untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan bakat dan kreatifitasnya.
h. Meningkatkan Mutu Efektivitas Pendidikan dalam Penelitian
Berkaitan dengan penelitian, maka perlu ditegaskan meningkatkan mutu
efektivitas pendidikan dalam penelitian ini bertolak dari pendapat Yakub82 dan
Priansa83, yaitu: kesesuaian layanan dengan spesifikasi atau standar yang telah
ditetapkan, kemampuan layanan dalam memenuhi atau melampaui kebutuhan
pengguna jasa pendidikan pengetahuan, tenaga pendidik, proses, dan lingkungan
yang bersifat global dan dinamis serta berkembaang sesuai masyarakat yang
melibatkan seluruh komponen pendidikan (sekolah).
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4. Konsep Meningkatkan Mutu Efektivitas Kinerja Guru
a. Kinerja Guru
Kata kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu dari kata
performance. Kata performance berasal dari kata to perform yang berarti
menampilkan atau melaksanakan. Performance berarti prestasi kerja, pelaksanaan
kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja.84 Kinerja merupakan
suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaiakan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang ditetapkan.
Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah
merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam
penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
Nasional, yaitu:85
a) Kompetensi Pedagogik
Kompetensi Pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman
guru terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil
belajar dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya.
b) Kompetensi Kepribadian
Kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal yang
mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan
berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa.
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c) Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga
kependidikan, orangtua/wali siswa, dan masyarakat sekitar.
d) Kompetensi Profesional
Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran
secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan materi
kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi
materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan.
Guru sebagai pendidik professional mempunyai citra yang baik di
masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak
menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya.86Pengertian guru yang
baik lebih bersifat sebagai kemampuan personal seorang guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran. Standar Kompetensi Guru
(SKG) yang harus di miliki seorang guru dipilah dalam tiga komponen yang saling
kait mengkait,

yakni

pengelolaan pembelajaran, pengembangan profesi,

penguasaan akademik.87
Tiap-tiap komponen SKG tersebut terdiri atas beberapa kompetensi.
Komponen pertama terdiri atas empat kompetensi, komponen kedua memiliki satu
kompetensi dan komponen ketiga terdiri atas dua kompetensi. Dengan demikian
ketiga komponen terssebut keseluruhan meliputi 7(tujuh) kompetensi dasar, yaitu:
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1) Pengelolaan pembelajaran
a) Penyusun rencana pembelajaran;
b) Pelaksana interaksi belajar penilai prestasi belajar peserta didik;
c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik.
2) Pengembangan potensi Pengembangan potensi memiliki satu komponen yaitu
pengembangan profesi dengan indikator diantaranya sebagai berikut:
a) Mengikuti informasi perkembangan iptek, yang mendukung profesi melalui
berbagai kegiatan ilmiah;
b) Mengalihbahasakan buku pelajaran/karya ilmiah;
c) Mengembangkan berbagai model pembelajaran;
d) Menulis makalah;
e) Menulis/menyusun diktat pelajaran.
3) Penguasaan akademik
a) Pemahaman wawasan kependidikan;
b) Penguasaan bahan kajian akademik (sesuai dengan mata pelajaran yang
diajarkan.
Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan
tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggungjawab atas peserta didik di bawah
bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu
kinerja guru dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan
seorang guru dalam menjalankan tugas di sekolah serta menggambarkan adanya
suatu

perbuatan

yang

ditampilkan

guru

pembelajaran.88
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selama

melakukan

aktivitas

Guru yang memiliki kinerja yang baik dan professional dalam
implementasi kurikulum memiliki ciri-ciri: mendesain program pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran. Standar beban kerja
guru mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan
dosen. Dalam pasal 35 disebutkan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok,
yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas
tambahan.89
Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal, guru harus
memiliki kemampuan dalam memilih pendekatan, strategi, dan metode
pembelajaran.90 Pendekatan merupakan relasi individu atau kelompok dalam
suasana tertentu. Biasanya relasi dibentuk dengan menggunakan metode-metode
tertentu yang bersifat efektif. Apabila kita melihat pendekatan dari sudut
bagaimana proses pembelajaran itu dikelola, maka pendekatan juga bisa diartikan
sebagai suatu jalan, cara, atau kebijaksanaan yang ditempuh oleh guru ataupun
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan-pendekatan yang kerap
digunakan dalam pembelajaran antara lain: CBSA, Kontekstual, induktif, deduktif,
spiral, dan pemecahan masalah.
Strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam meningkatkan mutu
kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan: mengorganisasikan materi
pelajaran, siswa, peralatan, bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses
pembelajaran.
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Metode pembelajaran merupakancara mengajar atau cara menyampaikan
materi pelajaran kepada siswa yang sedang belajar. Pemilihan metode dipengaruhi
banyak aspek mulai dari materi pelajaran kepada siswa, lingkungan belajar,
keadaan siswa, keadaan guru dan sebagainya. Melalui pemilihan metode
diharapkan guru bisa membangkitkan motivasi siswa untuk belajar sehingga dapat
meningkatkan hasil pembelajaran. Berikut ini uraian tugas guru:91
1) Merencanakan

pembelajaran,

kemampuan

merencanakan

pembelajaran

meliputi:
a) Memahami tujuan pembelajaran;
b) Mengenal karakteristik utama peserta didik;
c) Membuat tujuan pembelajaran menjadi spesifik dalam bentuk tingkah laku
peserta didik sehingga memungkinkan untuk pengukuran langsung;
d) Mengenali subjek dan isi setiap materi hingga mendukung bagi pencapaian
tujuan;.
e) Mengembangkan alat ukur guna mengetahui latar belakang peserta didik serta
pengetahuannya mengenai topik yang diajarkan;
f) Menjaring kegiatan pembelajaran beserta sumber-sumbernya hingga peserta
didik mencapai tujuan;
g) Menggerakkan layanan-layanan yang mampu mendukung (dana dan alat) dan
mengembangkan alat-alat evaluasi
2) Melaksanakan pembelajaran
a) Kegiatan pendahuluan;
b) Kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi);
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c) Kegiatan penutup (membuat kesimpulan, penilaian, umpan balik);
d) Menilai hasil pembelajaran (observasi, Tanya jawab, diskusi);
e) Membimbing dan melatih peserta didik;
f) Melaksanakan tugas tambahan (pengayaan);
Kinerja guru tidak dapat terwujud dengan begitu saja, tetapi dipengaruhi
oleh faktor-faktor tertentu. Baik faktor internal maupun eksternal sama-sama
membawa dampak terhadap kinerja guru. Faktor internal kinerja guru adalah
faktor yang datang dari dalam guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya,
contohnya kemampuan, ketrampilan, kepribadian, kepribadian, persepsi, motivasi
menjadi guru, pengalaman lapangan,dan latar belakang keluarga.
Faktor eksternal kinerja guru adalah faktor yang datang dari luar guru yang
dapat mempengaruhi kinerja-kinerjanya, contohnya gaji, sarana prasarana,
lingkungan kerja fisik, kepemimpinan.92
Posisi guru memiliki peranan sangat penting dalam keberhasilan
pendidikan. Oleh karena, itu setiap sisi guru perlu menjadi pertimbangan dalam
upaya menentukan kebijakan pendidikan. Berikut ini langkah-langkah strategis
dalam upaya meningkatkan kinerja guru:
1) Kepala sekolah harus bisa memahami dan melakukan fungsinya sebagai
penunjang peningkatan kinerja guru.
2) Dinas pendidikan setempat selaku pihak yang ikut andil dalam mengeluarkan
dan memutuskan kebijakan pada pada sektor pendidikan.
Untuk menilai kinerja guru dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek:
Kemampuan teknik yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik
92
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dan peralatan yang dipakai untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan
pelatihan yang telah diperoleh, yaitu:
1) Kemampuan konseptual yaitu kemampuan unntuk memahami kompleksitas
organisasi dan penyesuaian bidang gerak dari unitunit operasional.
2) Kemampuan hubungan interpersonal yaitu antara lain kemampuan untuk
bekerja sama dengan orang lain, membawa guru melakukan negosiasi.
Rendahnya kinerja guru dapat menurunkan mutu efektivitas pendidikan dan
menghambat tercapainya visi di suatu sekolah. Oleh karena itu, kinerja guru
harus dikelola dengan baik dan dijaga agar tidak mengalami penurunan.93
b. Meningkatkan Mutu Kinerja Guru dalam Penelitian
Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, atas maka perlu ditegaskan
bahwa meningkatkan mutu kinerja guru yang diteliti dalam penelitian ini adalah
berdasarkan

pendapat

Siagian94

dan

Zamroni95

yang

difokuskan

pada

Kepemimpinan Kepala Sekolah yang mampu mempengaruhi menumbuhkan,
memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim yang koperatif dalam proses
yang sistematis dan terus menerus meningkatkan kualitas pengetahuan,
kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian guru berkaitan dengan prestasi kerja,
pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja yang
didasarkan pada kemampuan konseptual dan kemampuan hubungan interpersonal
dengan tujuan agar mencapai target sekolah. Kepemimpinan Kepala Sekolah
tersebut dilihat dari sisi adanya komitmen terhadap visi, terbuka terhadap kritikan,
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dapat menjadi panutan, melibatkan orang lain, menjadi problem solver dan
mampu menjadi motivator.
5. Konsep Meningkatkan Mutu Kegiatan Ekstra Kurikuler
a. Kegiatan Ekstrakurikuler
Menurut Yudha M. Saputra kegiatan ekstrakurikuler adalah:96
Kegiatan di luar jam pelajaran sekolah biasa, yang dilakukan di sekolah
atau di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa,
mengenai hubungan antar mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat,
serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan ini dilakukan
berkala atau hanya dalam waktu-waktu tertentu dan ikut dinilai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
81A Tahun 2003 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Kegiatan
Ekstrakurikuler menjelaskan bahwa:97
Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta
didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan
kurikulum dan dilakukan dibawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk
mengembangkan keperibadian, bakat, minat, dan kemapuan peserta didik
yang lebih luas atau di luar bakat yang dikembangkan oleh kurikulum.
Kata ekstrakurikuler memiliki arti kegiatan tambahan di luar rencana
pelajaran atau pendidikan tambahan di luar kurikulum.MenurutFarida Yusuf yang
dikutip oleh Suryosubroto: “kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pelajaran
yang diselenggarakan di luar jam pelajaran biasa”.98 Dalam panduan
pengembangan diri yang diterbitkan oleh Direktorat pembinaan SMA tahun 2010,
BAB III, Butir A 1 dikatakan bahwa:
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Kegiatan ekstrakurikuler adalah pelayanan konseling untuk membantu
pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan
minat mereka melalui pembelajaran yang secara khusus diselenggarakan
oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan
berkewenangan di sekolah/sekolah.
Dalam teknis penyusunan program pengembangan diri melalui kegiatan
ekstrakurikuler di SMA yang diterbitkan oleh direktorat pembinaan SMA tahun
2010, dijelaskan bahwa: “Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wadah yang
disediakan oleh satuan pendidikan untuk menyalurkan minat, bakat, hobi,
kepribadian dan kreativitas peserta didik yang dapat dijadikan sebagai alat untuk
mendeteksi talenta peserta didik”.99
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pelajaran yang dilakukan di luar
jam pelajaran biasa yang bertujuan untuk mengembangkan suatu bidang pelajaran
sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik.
b. Meningkatkan Mutu Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Penelitian
Berkaitan dengan penelitian, maka perlu ditegaskan bahwa meningkatkan
mutu kegiatan ekstrakurikuler dalam penelitian di sini bertolak dari pendapat
Siagian100 dan Moekijat101 yang dipadukan dengan pernyataan dari Direktorat
Pembinaan SMA,102 difokuskan pada Kepemimpinan Kepala Sekolah yang mampu

mempengaruhi menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim
yang koperatif dalam proses yang sistematis dan terus menerus dengan
memanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya dalam
99
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merencankaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan yang
dilakukan di luar jam pelajaran biasa yang bertujuan untuk mengembangkan suatu
bidang pelajaran sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik untuk
mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan Kepala Sekolah tersebut dilihat dari sisi
adanya komitmen terhadap visi, terbuka terhadap kritikan, dapat menjadi panutan,
melibatkan orang lain, menjadi problem solver dan mampu menjadi motivator.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian
kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara
fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya
maupun dalam peristilahannya.103
Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik
karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah.104 Hal ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah,
apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan
kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.105 Bogdan dan Taylor
mendefinisikan

metodologi

kualitatif

sebagai

prosedur

penelitian

yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang
dan perilaku yang dapat diamati.106 Berdasarkan keterangan tersebut, penelitian ini
merupakan pendekatan penelitian kualitatif deksriptif.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan
dan menginterpretasikan data-data yang ada. Disamping itu, penelitian deskriptif
103
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terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah/memaparkan keadaan atau
peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan/
memaparkan fakta. Jadi, yang dimaksud penelitian deskriptif dalam penelitian ini
adalah penelitian yang mengungkapkan/memaparkan data yang telah diperoleh
peneliti

yang berkaitan dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam

Meningkatkan Mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan Ponorogo.
2. Jenis Penelitian
Di samping itu penelitian ini juga termasuk penelitian eksploratif dengan
menggunakan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi
alamiah (natural setting).107
Peneliti menggunakan jenis eksploratif karena peneliti ingin mengetahui
secara mendalam tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan
mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan Ponorogo, sehingga dapat
mengungkap atau memahami keadaan yang sebenarnya secara ilmiah.

B. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus
sebagai pengumpul data. Sedangkan instrumen selain manusia dapat pula
digunakan, namun fungsinya tersebut hanya sebagai pendukung dan pembantu
sebagai penelitian. Sebagai pengamat, peneliti mengamati aktivitas guru dan siswa
yang berhubungan dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan
mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan Ponorogo.
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Selama di lapangan, peneliti telah melakukan pengamatan berperan serta,
pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang
memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan
subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara
sistematis dan berlaku tanpa gangguan.108
Jadi kunci dari penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, karena
peneliti sebagai instrumen pengumpul data. Selain itu instrumen pendukung
penelitian ini adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman
dokumentasi. Kemudian mengenai status peneliti adalah sebagai pengamat penuh
serta diketahui subyek atau informan. Disamping itu kehadiran peneliti diketahui
statusnya sebagai peneliti oleh Kepala SMAN 1 Badegan Ponorogo.

C. Lokasi Penelitian
Peneliti

mengambil

penelitian ini

di

SMAN 1 Badegan Badegan

Ponorogo yang bertempat di wilayah kecamatan Badegan kurang lebih 7 Km dari
pusat kota Ponorogo. Tempat yang cenderung masih kawasan pedesaan tetapi dari
segi SDM dan tingkat pendidikan penduduk desa ini sudah tergolong cukup
berpotensi.

D. Data dan Sumber Data
1. Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data yang mempunyai
hubungan dengan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur yang ada, antara
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lain:
a. Data terkait Struktur organisasi lembaga SMAN 1 Badegan Badegan Ponorogo;
b. Data guru dan Pegawai SMAN 1 Badegan Badegan Ponorogo;
c. Data siswa aktif SMAN 1 Badegan Badegan Ponorogo;
d. Data sarana dan prasarana SMAN 1 Badegan Badegan Ponorogo;
e. Data terkait Prestasi Siswa.
2. Sumber Data
Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah
kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan
langkah-langkah lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya
dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto. dan data
kuantitatif berupa data statistik.109
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi
situasi sosial yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara
sinergis. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati
secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat
tertentu (place).110 Peneliti menggunakan sampel sebagai obyek yang dipelajari
atau sebagai sumber data.111 Peneliti melakukan penelitian SMAN 1 Badegan
Badegan Ponorogo. Adapun metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:
a. Menentukan

sumber

data

yang

dapat

dipercaya

baik

dari

sumber

observasi maupun wawancara sebagai pendukungnya.
b. Menggali data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus dalam
109
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penelitian.
c. Mendokumentasikan data dan informasi yang diperoleh dalam bentuk catatan
lapangan (field note) dan transkrip wawancara (interview transcript)
Field note pada dasarnya merupakan catatan hasil observasi partisipatorik
yang dilakukan penulis dalam mengamati kegiatan/proses yang terjadi dalam
kaitannya dengan keterlibatannya dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan
interview transcript adalah catatan hasil wawancara yang dilakukan penulis
terhadap subyek penelitian. Transkrip wawancara ini ditulis dalam gaya bahasa
naratif dari pokok pembicaraan subyek yang tercatat dalam transkrip wawancara.
Hal ini didasarkan atas pertimbangan praktis sekaligus untuk memudahkan dalam
melakukan analisis data selanjutnya.112
Beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:
a. Kepala SMAN 1 Badegan Badegan Ponorogo (melalui wawancara), karena
kepala Sekolah ialah orang yang paling berpengaruh dalam perkembangan
pendidikan di lembaga yang dipimpinnya.
b. Waka Kurikulum SMAN 1 Badegan Badegan Ponorogo (melalui wawancara),
karena dengan mewawancarainya peneliti dapat mengetahui bagaimana
kebijakan yang dilakukan sekolah terkait pembelajaran.
c. Guru SMAN 1 Badegan Badegan Ponorogo (melalui wawancara), karena
dengan mewawancarainya peneliti dapat mengetahui bagaimana proses
pembelajaran serta kendala yang dihadapi.
d. Beberapa siswa SMAN 1 Badegan Badegan Ponorogo, karena dengan
mewawancarainya peneliti dapat mengetahui proses pembelajaran dan prestasi
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yang mereka raih.
E. Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam
penelitian ilmiah. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan
standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini metode
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:
1. Metode Observasi
Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Menurut Nana
Syaodih mengatakan bahwa observation suatu teknik mengumpulkan data dengan
jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.113
Kegiatan tersebut dapat berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa
belajar, kepala sekolah yang sedang memberi pengarahan atau personil
kepegawaian yang sedang rapat.114
Metode ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan
peneliti serta dapat memperoleh data tentang keadaan sekolah, proses pelaksanaan
pembelajaran serta problematika yang dihadapi baik oleh guru maupun siswa serta
solusinya.
2. Metode Wawancara
Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang
harus diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak
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terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan
menggunakan telepon.115
Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, karena dengan interview
terstruktur dapat dipersiapkan sedemikian rupa pertanyaan- pertanyaan yang
diperlukan agar hanya fokus mengulas pokok-pokok permasalahan yang akan
diteliti. Metode ini untuk menjawab rumusan masalah dengan tujuan peneliti dapat
memperoleh data tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan
Mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan Ponorogo. Data ini diperoleh
dengan melalui metode wawancara yang dalam pelaksanaannya ditunjukkan
kepada:
a. Kepala Sekolah, terkait data wawancara meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
problematika kepemimpinan dalam meningkatkan mutu efektivitas pendidikan
di SMAN 1 Badegan Ponorogo.
b. Waka Kurikulum, terkait data wawancara meliputi pelaksanaan pembelajaran
di sekolah, kebijakan yang dilakukan dan kepemimpinan kepala sekolah terkait
perencanaan,

pelaksanaan

dan

problematika

kepemimpinan

dalam

meningkatkan mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan Ponorogo.
c. Guru kelas terkait kebijakan yang dilakukan dan kepemimpinan kepala sekolah
terkait perencanaan, pelaksanaan dan problematika kepemimpinan dalam
meningkatkan mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan Ponorogo.
d. Beberapa siswa kebijakan yang dilakukan dan kepemimpinan kepala sekolah
terkait perencanaan, pelaksanaan dan problematika kepemimpinan dalam
meningkatkan mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan Ponorogo.
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3. Metode Dokumentasi
Menurut Goetz dan LeCompte, Dokumentasi adalah dokumen yang
menyangkut para partisipan penelitian akan menyediakan kerangka bagi data yang
mendasar. Seperti koleksi dan analisis buku teks, catatan rapat, catatan tentang
siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan catatan guru dan hasil karya
siswa.116
Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk menjawab
rumusan masalah dengan tujuan peneliti mendapatkan data yang berhubungan
dengan: profil sekolah, struktur organisasi, visi dan misi sekolah, kondisi sarana
dan prasarana sekolah, keadaan dan jumlah siswa, guru, karyawan dan jadwal
pembelajaran dan sebagainya terkait Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam
Meningkatkan Mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan Ponorogo.

F. Analisis Data
Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisa
data-data yang diperoleh dari penelitian. Menganalisis data merupakan suatu
langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh
Patton,

analisis

data

merupakan

suatu

proses

menatur

urutan

data,

mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori, dan satuan urutan dasar.117
Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif
kualitatif yaitu analisis data dilakukan dengan menata dan menelaah secara
sistematis semua data yang diperoleh. Deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik
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yang menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul secara
menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.118
Selanjutnya peneliti mengadakan reduksi data dengan jalan membuat
ringkasan. Reduksi data sebagai bentuk analisis untuk menggolongkan,
menyeleksi data secar ketat, membuat ringkasan dan rangkuman. Data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti
untuk mengumpulkan data selanjutnya.
Dalam kegiatan ini, peneliti mendeskripsikan kembali data-data yang
direduksi mengenai persepsi dan pemahaman tentang Kepemimpinan Kepala
Sekolah dalam Meningkatkan Mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan
Ponorogo. Setelah data-data tersebut dipaparkan, kemudian peneliti melakukan
tinjauan ulang pada catatan- catatan lapangan serta tukar pikiran diantara teman
sejawat, kemudian peneliti membuat penarikan kesimpulan dari data yang telah
diperoleh.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan
Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar
memperoleh data yang valid. Untuk menguji validitas data atau keabsahan data,
peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode ini adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu dan keperluan
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.119 Untuk menetapkan
keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan. Adapun teknis
pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut:
118
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1. Ketekunan Pengamatan
Teknik ini maksudnya adalah cara pengujian derajat kepercayaan data
dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.120
Melalui teknik ini pula, dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang kita cari
dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.121
Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan ini dilakukan
dengan cara peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat,
sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Sebagai bekal peneliti
untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi
buku maupun hasil penelitian buku atau dokumentasi- dokumentasi yang terkait
dengan penemuan yang diteliti.
2. Triangulasi
Triangulasi

adalah

“teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu”.122 Teknik Triangulasi yang digunakan
dalam penelitian ini yakni:
a. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam metode kualitatif. Dalam hal ini, peneliti berusaha
membandingkan data dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, waka
kurikulum, guru serta beberapa siswa SMAN 1 Badegan Ponorogo.
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b. Triangulasi teknik adalah triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data
yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama. Dalam
penelitian ini, peneliti berusaha membuktikan data hasil observasi dan
dokumentasi.123
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BAB IV
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Profil SMAN 1 Badegan
1. Sekolah
SMAN 1 Badegan Badegan Ponorogo bertempat di Jln. Ki Ageng Punuk,
No. 2, Ds Menang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo; kurang lebih 7 Km
dari pusat kota Ponorogo. Tempatnya cenderung masih kawasan pedesaan, waktu
belajarnya pagi, berdiri sejak tahun 1984, memiliki 28 kelas dengan jumlah siswa
sebanyak 948 orang dan 49 guru. Siswa SMAN 1 Badegan tercatat meraih prestasi
pada berbagai perlombaan dan meraih prestasi juara 1 diantara seratusan lebih
kejuaraan yang berhasil diraih, baik dalam posisi dua (2) besar, tiga (3) besar, lima
(5) besar, finalis maupun semi finalis.
2. Visi
Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan siswa : beriman,
Bertaqwa, Unggul, dalam prestasi, Berpengetahuan luas, Terampil, Berjiwa
Wirausaha dan berwawasan lingkungan.
3. Misi
Untuk mencapai VISI tersebut, SMAN 1 Badegan Badegan
mengembangkan misi sebagai berikut:
a. Membentuk peserta didik yang beriman, bertaqwa kepada Alloh SWT dan
menumbuh kembangkan kehidupan beragama.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga SMAN 1 Badegan serta
komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya.

c. Meningkatan sistem pembelajaran dan bimbingan secara efektf, kreatif
sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
d. Membangun manusia

yang cerdas

dan terampil

dalam

menghadapi

perkembangan teknologi informasi komunikasi serta mandiri dalam berkarya.
e. Menerapkan manajemen partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga
sekolah sebagai pilihan masyarakat.
f. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan kepada seluruh warga sekolah.
g. Menerapkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
integrasi dengan pengembangan kurikulum sekolah.
4. Tujuan SMAN 1 Badegan
Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah
meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Secara
lebih rinci tujuan SMAN 1 Badegan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi
Jawa Timur adalah sebagai berikut :
a. Terciptanya sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa.
b. Terciptanya pengelola sekolah yang berkualitas yang komitmen terhadap tugas
pokok dan fungsinya.
c. Terciptanya peserta didik yang berkepribadian, cerdas, berkualitas dan
berprestasi dalam akademik maupun non akademik.
d. Terbentuknya peserta didik yang ulet, cakap, terampil, dan mandiri.
e. Tercapainya nilai Ujian nasional mata pelajaran ujian nasional minimal sesuai
dengan standar yang diterapkan BSNP

f. Membudayakan peran serta masyarakat, alumnus dalam pengembangan
sekolah.
g. Terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, sejuk indah nyaman dan sehat
yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran.
h. Terwujudnya sebagai satu alternative pertama dalam menentukan pilihan SMA
oleh masyarakat ponorogo dan sekitarnya
i. Terciptanya system informasi yang akuntabel.
j. Terciptanya program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
integrasi dengan pengembangan kurikulum sekolah

B. Kepemimpinan Kepala Sekolah
Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah
dalam

mempengaruhi,

mendorong,

membimbing,

mengarahkan

dan

menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa dan pihak lain yang terkait untuk
bekerja atau berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan
kata lain merupakan cara atau strategi kepala sekolah untuk membuat orang lain
bekerja untuk mencapai tujuan sekolah.124
“Keith Davis berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan
untuk mempengaruhi orang lain dengan rasa bersemangat demi tercapainya tujuan
yang telah ditentukan. Kepemimpinan adalah faktor manusia yang mengikat suatu
kelompok secara bersama- sama dan mendorong mereka ke suatu tujuan”.125 Atas
dasar itu dapatlah kiranya disusun definisi kepemimpinan yang mudah di pahami
yaitu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku
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Penilaian

orang lain dalam situasi tertentu, agar bersedia bekerja sama untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.126
Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan beberapa guru di
Kabupaten Ponorogo diketahui bahwa salah satu kepala sekolah yang berhasil
dalam kepemimpinan adalah H. Nurhadi Hanuri, kepala SMAN 1 Badegan.
Beliau adalah peraih Juara I Kepala Sekolah Tingkat Kabupaten Ponorogo tahun
2017 dan berhasil membawa Siswa SMAN 1 Badegan meraih prestasi pada
berbagai perlombaan dan meraih prestasi juara 1 diantara seratusan lebih
kejuaraan yang berhasil diraih, baik dalam posisi dua (2) besar, tiga (3) besar, lima
(5) besar, finalis maupun semi finalis (lampiran). Raihan prestasi dalam tiga tahun
berturut-turut tentu bukanlah raihan prestasi yang kebetulan belaka. Raihan
tersebut terbilang melesat dalam tiga tahun terakhir, khususnya pada masa
kepemimpinan H. Nurhadi Hanuri Artinya terdapat efektifitas kepemimpinan H.
Nurhadi Hanuri pada peningkatan mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1
Badegan.127
1. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Efektivitas
Kinerja Guru di SMAN 1 Badegan Ponorogo
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada kajian teori, Kepemimpinan
Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu efektivitas kinerja guru di SMAN 1
Badegan Ponorogo dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala Sekolah
yang mampu mempengaruhi menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan
usaha dan iklim yang koperatif dalam proses yang sistematis dan terus menerus
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University

Press,

meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian
guru berkaitan dengan prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk
kerja atau penampilan kerja yang didasarkan pada kemampuan konseptual dan
kemampuan hubungan interpersonal dengan tujuan agar mencapai target sekolah.
Kepemimpinan Kepala Sekolah tersebut dilihat dari sisi adanya komitmen
terhadap visi, terbuka terhadap kritikan, dapat menjadi panutan, melibatkan orang
lain, menjadi problem solver dan mampu menjadi motivator.
Kepemimpinan Kepala SMAN 1 Badegan Ponorogo terbaca pada usaha,
cara-cara dan kiat khusus dalam strategi yang digunakan. Strategi pengembangan
mutu efektivitas kinerja guru yang dilakukan SMAN 1 Badegan Ponorogo
bertujuan untuk menghasilkan dan membentuk guru bermutu tinggi yang memiliki
komitmen kuat terhadap lembaga. Kepemimpinan kepala SMAN 1 Badegan
dalam meningkatkan mutu kinerja guru tergambar pada beberapa upaya yang
dilakukan oleh kepala SMAN 1 Badegan Ponorogo Bapak Nurhadi Hanuri.
Berdasarkan hasil wawancara, dokumen observasi yang diperoleh peneliti
bahwa

dalam

rangka

meningkatkan

mutu

kinerja

guru

strategi

yang

ditempuh adalah: (1) merubah pola pikir/ membangun karakter positif guru (2)
mengadakan kegiatan kolokium (3) mengikutsertakan guru dalam kegiatan ilmiah
(diklat, seminar, workshop) (4) mengikutsertakan guru dalam musyawarah guru
mata pelajaran (MGMP), (5) mengadakan kerjasama dengan pihak lain, (6)
memberikan tunjangan kesejahteraan guru dan (7) menciptakan suasana kerja
yang nyaman dan penuh kebersamaan. Hal tersebut terbaca pada kutipan
wawancara berikut:

Bapak kepala sekolah ketika peneliti mewawancarai:
“Saya sudah sejak dulu melaksanakan program untuk peningkatan mutu
guru dengan merubah pola pikir/ membangun karakter positif guru (2)
mengadakan kegiatan kolokium (3) mengikutsertakan guru dalam kegiatan
ilmiah (diklat, seminar, workshop) (4) mengikutsertakan guru dalam
musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), (5) mengadakan kerjasama
dengan pihak lain, (6) memberikan tunjangan kesejahteraan guru dan (7)
menciptakan suasana kerja yang nyaman dan penuh kebersamaan.”128
Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kepala sekolah
meningkatkan mutu kinerja guru dengan (1) merubah pola pikir/ membangun
karakter positif guru (2) mengadakan kegiatan kolokium (3) mengikutsertakan
guru dalam kegiatan ilmiah (diklat, seminar, workshop) (4) mengikutsertakan guru
dalam musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), (5) mengadakan kerjasama
dengan pihak lain, (6) memberikan tunjangan kesejahteraan guru dan (7)
menciptakan suasana kerja yang nyaman dan penuh kebersamaan.
a. Merubah Pola Pikir/Membangun Karakter Positif Guru (Positive
Caracter Building)
Pengembangan kualitas guru yang dilakukan oleh SMAN 1 Badegan
bukan hanya sepihak saja namun pengembangan mutu efektivitas kinerja guru
oleh SMAN 1 Badegan dilakukan dengan cara komprehensif dalam artian dari
aspek religius, kedisiplinan, komitmen dan merubah pola pikir guru.
Pola pikir yang dimaksud adalah pola pikir negatif dan pesimistis dalam
memandang masa depan pendidikan seperti kebiasaan guru mencari alasan-alasan
yang berada di luar dirinya untuk mengesahkan sebuah kegagalan. Mereka lebih
suka menyalahkan para siswanya yang kondisinya jelek, kondisi gedung yang
tidak memadai, sarana prasarana yang tidak lengkap dan alasan-alasan lainnya.
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Disamping itu guru masih sulit untuk merubah menjadi yang lebih baik. Pola pikir
guru yang diinginkan adalah guru memiliki pola pikir yang positif terhadap profesi
dan jabatan. Menurut Tilaar guru yang baik akan berfikir kreatif tentang cara
meningkatkan diri dan prestasipara siswanya.
Untuk merubah pola pikir tersebut, kepala SMAN 1 Badegan Ponorogo
melakukan aktifitas pendidikan, pelatihan, bimbingan serta kegiatan lainnya
kepada semua guru dilingkungan SMAN 1 Badegan Ponorogo. Kegiatan tersebut
adalah salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja guru guna meningkatkan mutu
layanan akademik dan non akademik, tekanannya pada peningkatan keahlian,
perluasan wawasan, pembinaan spirit ilmiah, pengembangan budaya ilmiah dan
pengembangan keterampilan.
Jadi dapat diketahui bahwa sasaran pengembanagna berupa pendidikan,
membina dan melatih guru di SMAN 1 Badegan Ponorogo terdapat tiga sasaran
yaitu (1) peningkatan keahlian dan layanan kepada siswa dan menjadi subyek anak
didik, (2) pengembangan kepribadaian dan spiritual guru, (3) meningkatkan
keterampilan dan kepiawaian para guru.
Adapun tahap awal yang dilakukan oleh pimpinan dalam upaya merubah
pola pikir guru/ membangun karakter positif (Positive character building) yakni
dengan cara pengembangan keahlian guru adalah pengenalan berupa seluruh
tatanan dan aturan lembaga, tugas guru, hak dan kewajiban guru, baik sebagai
warga sekolah, masyarakat dan warga negara. Kegiatan tersebut berupa kegiatan
yang berkaitan dengan pemenuhan kualifikasi guru dalam melaksanakan tugas
sebagai profesionalitas, sosial dan sebagai individu. Kegiatan pembinaan lain
memiliki tiga sasaran pokok yakni mutu akademik, wewenang akademik dan mutu

kepribadian. Ketiga sasaran tersebut pada dasarnya, merupakan dua hal yang
saling berkaitan. Sasaran pertama berujung pada dasar kedua dan ketiga.
Jadi dapat diketahui bahwa upaya meningkatkan mutu kinerja guru
di SMAN 1 Badegan Ponorogo dengan cara merubah pola pikir/membangun
karakter positif, dapat diklasifikasikan kedalam tiga bentuk formal, informal dan
non formal.
Pengembangan secara formal kepala sekolah senantiasa mendorong,
memotivasi, memberikan kesempatan pada guru untuk secara formal melanjutkan
pendidikan yang lebih tinggi dan secara informal kepala sekolah memberikan
bimbingan secara khusus yang sifatnya accidental/tidak terjadwal jika ada guru
yang hendak mengikuti lomba, serta secara non formal kepala sekolah
menyelenggarakan kegiatan internal maupun eksternal sekolah.
Kegiatan pendidikan, pembinaan dan pelatihan tersebut terefleksi dalam
bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut, tutur kepala SMAN 1 Badegan:
“Peningkatan mutu kinerja guru melalui perubahan pola pikir guru
atau membangun karakter positif guru dirangkum dalam kegiatan formal,
informal dan
non
formal diantaranya kegiatan kolokium,
seminar, MGMP, mengadakan kerjasama dengan pihak lain,
dan penyediaan perpustakaan, penyediaan laboratorium.”129
Dari data wawancara di atas diketahui bahwa peningkatan mutu kinerja
guru dilakukan oleh kepala sekolah melalui perubahan pola pikir guru atau
membangun

karakter

positif

guru

dirangkum

dalam

kegiatan

formal,

informal dan non formal diantaranya kegiatan kolokium, seminar, MGMP,
mengadakan kerjasama dengan pihak lain, dan penyediaan perpustakaan,
penyediaan laboratorium.
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b. Kegiatan Kolokium
Kepemimpinan kepala sekolah dalam rangka pengembangan mutu
efektivitas kinerja guru di SMAN 1 Badegan lainnya adalah dengan kegiatan
kolokium, kolokium adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekolah dalam rangka
peningkatan mutu efektivitas kinerja guru kinerja guru terutama pengelolaan
proses belajar mengajar. Kegiatan kolokium bertujuan untuk mewadai penemuanpenemuan, pemikiran, ide, wacana, terobosan dan kiat-kiat baru di SMAN 1
Badegan Ponorogo.
Tehnik pelaksanaan pengembangan mutu efektivitas kinerja guru melalui
kegiatan kolokium dapat digambarkan sebagai berikut. Guru yang memiliki
penemuan-penemuan baru yang berkaitan dengan proses belajar mengajar ataupun
yang berkaitan dengan pengembangan sekolah, diberi kesempatan atau
dipersilahkan membuat karya ilmiah yang akan dipresentasikan di depan para
guru, untuk dipahami dan didiskusikan. Apabila temuan itu dianggap baik dan bisa
ditetapkan di SMAN 1 Badegan Ponorogo, maka sekolah akan menindaklanjuti,
berdasarkan keterangan yang diperoleh sudah ditemukan beberapa terobosan baru
antara lain tentang sistem evaluasi.
Adapun yang melatarbelakangi dilaksanakannya program kolokium
adalah berangkat dari kemampuan yang dimiliki guru dan kresasi guru di SMAN 1
Badegan

cukup

memadai

sebagaimana

penjelasan

kepala

sekolah

berikut:
“Pelaksanaan kolokium sebenarnya terinspirasi oleh keinginan sekolah
untuk menyalurkan dan mengembangkan kreatifitas yang dimiliki
masing-masing individu guru SMAN 1 Badegan Ponorogo.”130
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Dari penjelasan di atas diketahui bahwa program kolokium dilatar
belakangi oleh keinginan sekolah untuk menyalurkan keinginan, memberdayakan
dan penegmbangan kreatifitas yang dimiliki masing-masing individu guru. Hal ini
dapat diketahui dari beberapa hasil yang didapat dari kegiatan kolokium ini antara
lain: dapat memberikan informasi terbaru tentang berbagai macam hal yang
berkaitan dengan proses belajar mengajar di SMAN 1 Badegan Ponorogo.
c. Mengikutsertakan Kegiatan Ilmiah (Diklat, Seminar, Workshop)
Selain dari kegiatan tersebut di atas, SMAN 1 Badegan Ponorogo juga
mengikutsertakan para guru dan pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan dan
pelatihan baik berupa penataran atau sejenisnya. Penyelenggaraan dan
pelaksanaan program ini biasanya sudah disusun oleh pihak yang berkompeten
dari pemerintah atau lembaga lainnya. Bentuk partisipasi SMAN 1 Badegan
Ponorogo dalam program ini hanya sebagai peserta yakni dengan mengirimkan
beberapa orang guru dan pegawai yang berkaitan dengan materi diklat, seminar,
workshop ke dalam kegiatan. Kegiatan ini sengaja dirancang dalam upaya
meningkatkan kualitas guru dalam mengajar baik yang berkait dengan materi ajar
ataupun metodologis dan juga kualitas pegawai dalam mengelola administrasi
sekolah.
Berkaitan dengan kegiatan pengiriman para guru mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan, dibenarkan oleh kepala tata usaha dengan mengatakan
bahwa:
“Guru-gurunya sering diikutkan pendidikan dan pelatihan (diklat)
untuk semua mata pelajaran. Terutama sesuai dengan ormasi dan
permintaan dari balai diklat atau terkadang permintaan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten Ponorogo.”131
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Di SMAN 1 Badegan Ponorogo kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sejak
berdiri hingga sekarang. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka menumbuh
kembangkan guru secara personal dan professional, dalam artian bahwa kegiatan
tersebut dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan guru pada perkembangan
ilmu yang muta’akhir (up to dateness) di samping sebagai pembentukan suasana
ilmiah di sekolah.
Jadi tehnik meningkatkan mutu kinerja guru melalui pertemuan
pertemuan ilmiah baik berupa seminar, pelatihan, penataran dan sebagainya
merupakan bagian kebijakan pembinaan personalia sekolah. Pelaksanaan program
ini didasarkan pada kelemahan yang ditemukan guru, mengingat sasarannya lebih
jelas serta indikator capaiannya lebih terukur. Namun program ini akan berjalan
kalau didukung oleh faktor dana, kebijakan sekolah untuk membiayai semua
aktifitas program pengembangan adalah salah satu faktor yang sangat menunjang
meningkatkan mutu kinerja guru.
d. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Salah satu upaya meningkatkan mutu kinerja guru yang dilakukan
oleh SMAN 1 Badegan Ponorogo melalui musyawarah guru mata pelajaran
(MGMP). MGMP merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan guru. Di forum MGMP ini, beberapa guru
dilibatkan dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan belajar mengajar.
Di SMAN 1 Badegan Ponorogo, musyawarah guru mata pelajaran
biasanya menginduk pada forum MGMP seKabupaten Ponorogo, untuk hari
pelaksanaan biasanya berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana penjelasan
Bapak Sumanto selaku Waka kurikulum:

“Gini teknisnya pelaksanaan musyawarah guru mata pelajaran
(MGMP) ini biasanya mengikuti forum MGMP seKabupaten Ponorogo
yang ditangani oleh MKKS kabupaten, biasanya dijadwal disesuaikan
dengan kesepakatan guru lain yang se forum.”132
Kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) ini bersifat rutinitas
dan kontinyu yakni dilaksanakan tiap bulan. Program pembinaan dan
meningkatkan

mutu

kinerja

guru

berbentuk

musyawarah

guru

mata

pelajaran (MGMP) ini dirasakan sangat bermanfaat mengingat banyak masukan
antara guru yang satu dengan guru yang lainnya, mengingat MGMP yang dikelola
dengan baik dapat memberikan manfaat bagi guru152 hal ini telah dilakukan
dengan baik oleh guru-guru SMAN 1 Badegan Ponorogo beberapa manfaaat yang
kaitannya dengan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) antara lain: dapat
dilakukan tukar menukar pikiran dan pengetahuan dengan teman guru lainnya
dalam mengatasi masalah yang dihadapi sehari-hari. Dapat dipupuk kesadaran
akan perlunya peningkatan untuk kemampuan sebagai guru, dapat saling
membelajarkan diantara semua guru, dan dapat dibina rasa kekeluargaan diantara
teman sejawat. Melalui kegiatan tersebut dimungkinkan timbulnya inisiatif dan
kreatifitas pada guru-guru untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan mutu
kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan dan masalah
yang dibahas dalam MGMP hendaknya bersumber dari kebutuhan guru, terutama
dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar.
e. Mengadakan Kerjasama dengan Berbagai Pihak
Salah satu usaha meningkatkan mutu kinerja guru SMAN 1 Badegan
adalah dengan program kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama yang
dilakukan oleh SMAN 1 Badegan Ponorogo telah dilakukan dengan berbagai
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instansi dan bernbagai lembaga antara lain kerja sama dengan lembaga swadaya
masyarakat (LSM), mendatangkan pakar dari Universitas-universitas yang
ada di wilayah Ponorogo. Sebagaimana penjelasan kepala sekolah:
“Salah satu strategi meningkatkan mutu efektivitas kinerja guru di SMAN
1 Badegan saya melakukan kerja sama dengan lembaga swadaya
masyarakat atau lembaga lain yang bergerak dalam pengembangan mutu
kinerja guru ataupun pembinaan guru.”133
Program kerjasama ini lebih diprioritaskan dan berorientasi keguruan
seperti pelatihan komputer, astronomi, kebumian dan lain-lain. SMAN 1 Badegan
sudah mengirimkan beberapa guru yang dilatih dan dibina oleh lembaga-lembaga
yang bertugas.
Keuntungan ganda yang didapat oleh SMAN 1 Badegan khususnya
pada guru yang dikirim adalah : 1) kompetensi guru SMAN 1 Badegan Ponorogo
menjadi meningkat disamping karena dilatih sebelumnya, mereka juga
diproyeksikan menjadi pelatih di sekolah-sekolah sekitar, 2) sebagai ajang
promosi dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya saling memberikan
informasi tentang keadaan sekolah atau sebagai ajang sharing ide dengan
sekolah atau lembaga lain.
f. Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Guru
Pemberian tunjangan kesejahteraan guru sangat erat kaitannya dengan
mutu dan kualitas seorang guru. Karena itu pengabdian seseorang harus diimbangi
dengan pemberian tunjangan kesejahteraan. Seseorang tidak akan bekerja
maksimal sewaktu nilai pekerjaannya tersebut tidak dihargai. Pemberian tunjangan
kesejahteraan harus diartikan dalam kategori yaitu secara material dan non
material. Tunjangan kesejahteraan material mengarah ke fasilitas fisik dan non
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material yang mengarah kepada kepuasan kerja. Hal yang perlu diingat adalah
bahwa guru adalah orang yang terdidik dan seorang pendidik sehingga pemberian
tunjangan kesejahteraan non material seringkali sangat diperlukan.
Pemberian tunjangan kesejahteraan guru dan karyawan adalah hal yang
sangat diperhatikan oleh kepala SMAN 1 Badegan Ponorogo, hal ini berangkat
dari sebuah pemikiran bahwa guru akan bekerja maksimal apabila kesejahteraan
terjamin dengan baik. Oleh karena itu da beberapa upaya yang dilakukan
bapak Nurhadi selaku kepala sekolah dalam pemberian tunjangan kesejahteraan
guru baik kesejahteraan yang bersifat material dan non material antara lain.
Berikut penjelasan kepala sekolah ketika peneliti mewawancarai beliau:
“Benar!! ada beberapa langkah yang saya lakukan dalam pemberian
tunjangan kesejahteraan guru yang ada di SMAN 1 Badegan Ponorogo ini,
baik melalui kesejahteraan yang bersifat materi dan non materi seperti
kenaikan gaji, penghargaan, dan sebagainya.”134
Dari hasil wawancara diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan
kepala dalam kepemimpinannya guna meningkatkan mutu efektivitas kinerja guru
adalah dengan pemberian tunjangan kesejahteraan guru yang ada di SMAN 1
Badegan Ponorogo, baik melalui kesejahteraan yang bersifat materi dan non
materi seperti kenaikan gaji, penghargaan, dan sebagainya.
g. Menciptakan Suasana Kerja yang Nyaman dan Penuh Kebersamaan
Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan penuh kebersamaan ini
merupakan usaha kepala sekolah dalam mengantisipasi hambatan pengembangan
mutu kinerja guru, hal ini tidak lepas dari tunjangan kesejahteraan yang
bersifat material dan nonmaterial sehingga penciptaan suasana menjadi perhatian
sangat besar diperhatikan oleh kepala sekolah dan komite dengan memenuhi
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kebutuhan guru yang berupa sarana prasarana misalnya ruangan guru yang
dilengkapi dengan internet, computer guru, satu guru satu meja, dan sarana
prasarana lainnya. Hal ini disampaikan kepala sekolah ketika diwawancarai oleh
peneliti:
“Dalam mengantisipasi hambatan pengembangan kinerja guru,
saya berusaha menciptakan lingkungan kerja khususnya diruangan guru
dengan seideal mungkin, terutama sarana prasarana yang dibutuhkan oleh
guru misalnya internet, omputer, dsb, serta membudayakan 5S (sapa,
senyum,salam, sopan, santun) ketika berjumpa dengan sesame guru dan
siswa.”135
Berdasarkan berbagai data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka
meningkatkan mutu kinerja guru strategi yang ditempuh adalah: (1) merubah pola
pikir/ membangun karakter positif guru (2) mengadakan kegiatan kolokium (3)
mengikutsertakan guru dalam kegiatan ilmiah (diklat, seminar, workshop) (4)
mengikutsertakan guru dalam musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), (5)
mengadakan

kerjasama

dengan

pihak

lain,

(6)

memberikan

tunjangan

kesejahteraan guru dan (7) menciptakan suasana kerja yang nyaman dan penuh
kebersamaan.
2. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Efektivitas
Kegiatan Ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada kajian teori, Kepemimpinan
Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu efektivitas kegiatan ekstrakurikuler di
SMAN 1 Badegan Ponorogo dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala
Sekolah

yang

mampu

mempengaruhi

menumbuhkan,

memelihara

dan

mengembangkan usaha dan iklim yang koperatif dalam proses yang sistematis dan
terus menerus dengan memanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya
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lainnya dalam merencankaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa yang bertujuan untuk
mengembangkan suatu bidang pelajaran sesuai dengan potensi, bakat dan minat
peserta didik untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan Kepala Sekolah
tersebut dilihat dari sisi adanya komitmen terhadap visi, terbuka terhadap kritikan,
dapat menjadi panutan, melibatkan orang lain, menjadi problem solver dan
mampu menjadi motivator.
Dalam kedudukan sebagai pemimpin lembaga pendidikan, Kepala Sekolah
memiliki posisi yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kegiatan
pembelajaran. Kepala Sekolah juga berperan penting dalam pengelolaan
ekstrakurikuler di sekolah. Kewajiban kepala sekolah adalah berusaha agar semua
potensi yang ada di lembaganya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi
tercapainya tujuan yang diharapkan. Oleh karenya, kepemimpinan kepala sekolah
menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendorong sumber daya sekolah
untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara, dokumen observasi yang diperoleh peneliti
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu efektivitas kegiatan ekstrakurikuler di
SMAN 1 Badegan Ponorogo, ditemukan hal-hal sebagai berikut: (1) Kepala
Sekolah memahami tujuan kegiatan ekstra kurikuler, (2) sampai saat ini
pengelolaan/manajemen kegiatan ekstrakurikuler sudah berjalan dengan baik, (3)
perencanaan kegiatan ekstrakurikuler telah terkelola dengan baik (4) pelaksanaan
kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di sekolah telah berlangsung dengan baik
sesuai aturan teknis dan waktu pelaksanaan (5) Kepala sekolah berperan aktif
dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. (6) Kepala sekolah menerapkan

strategi dan kebijakan khusus dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan
ekstrakurikuler.
a. Kepala Sekolah Memahami Tujuan Kegiatan Ekstra Kurikuler
Walaupun sepele pemahaman tujuan kegiatan ekstra kurikuler merupakan
hal mendasar yang perlu diketahui oleh seorang kepala sekolah. Pemahaman yang
baik tujuan ekstra kurikuler akan sangat berperan dan menjadi landasan pijak bagi
seorang kepola sekolah dalam meningkatkan mutu kegiatan ekstra kurikuler itu
sendiri. Demikian pula dengan pembina kegiatan ekstra kurikuler tersebut.
Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada kepala sekolah yaitu: menurut
bapak apa itu tujuan dari ekstrakurikuler? Jawabannya adalah:
“Kegiatan ekstrakurikuler bisa dikatakan sebagai program yang wajib
dilaksanakan di sekolah yang bertujuan untuk menggali potensi bakat dan
minat siswa dan selain itu juga dapat membentuk etika dan akhlaknya
sehingga mampu terampil di lingkungan sekolah maupun dengan
masyarakat sebagai kegiatan penunjang program intrakurikuler di
sekolah.”136
Pertanyaan yang senada diajukan kepada Bapak Didin Prasetyo, selaku
guru bidang studi kesenian yaitu: menurut bapak apa itu kegiatan ekstrakurikuler?
Jawabannya:
“Kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan di luar jam pembelajaran sekolah yang biasanya dilaksanakan
di sore hari yang bertujuan untuk menambah skil siswa dan menggali
potensi yang di miliki oleh siswa itu sendiri”.137
Dari wawancara di atas diketahui bahwa Kegiatan Kepala Sekolah
memahami makna ekstrakurikuler yang sama dengan apa yang dipahami oleh guru
pembina kegiatan ekstra kurikuler, yakni sebuah kegiatan pembelajaran yang
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dilaksanakan di luar jam pembelajaran sekolah yang bertujuan untuk menambah
skil siswa dan menggali potensi yang di miliki oleh siswa itu sendiri
b. Pengelolaan/Manajemen

Kegiatan

Ekstrakurikuler

Sudah

Berjalan

dengan Baik,
Berkaitan dengan pengelolaan kegiatan ekstra kurikuler di SMAN 1 Badegan

kepala sekolah mengatakan bahwa sampai saat ini pengelolaan kegiatan
ekstrakurikuler sudah berjalan dengan baik walaupun memang mengalami sedikit
kendala namun pada umumnya sudah bejalan dengan baik, lancar dan
menghasilkan berbagai prestasi yang membanggakan siswa, sekolah dan orang
tua.138
Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada waka kesiswaan, Bapak Tony
Sutikno

yaitu:

pertanyaannya

tentang

apakah

pengelolaan/manajemen

ekstrakurikuler sudah diterapkan dengan baik di sekolah? Jawaban dari waka
kesiswaan tersebut adalah:
“Manajemen ekstrakurikuler memang sudah di terapakan di sekolah namun
tidak terlaksana secara maksimal. Akan tetapi kepala sekolah dan pihak
sekolah sudah berusaha untuk menerapkan manajemen dengan baik yaitu
dengan cara membuat program-program yang akan di laksanakan baik di
bidang akademik maupun dibidang non akademiknya.”139
Dari hasil wawancara yang ada diketahui bahwa pengelolaan/manajemen
ekstrakurikuler sudah diterapkan dengan baik di SMAN 1 Badegan, yakni dengan
menerapkan manajemen dengan baik yaitu dengan cara membuat programprogram yang akan di laksanakan baik di bidang akademik maupun dibidang non
akademiknya.
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c. Perencanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Telah Terkelola dengan Baik
Pertanyaan selanjutanya diajukan kepada kepala sekolah yaitu: bagaimana
perencanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah bapak? Jawabannya:
“Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler ini adalah proses penyusunan dan
pembentukan program kerja. Dari uraian kegiatan, target, sasaran, waktu,
penanggung jawab hingga sumber dana. Semua itu harus direncanakan
dengan baik dan maksimal agar tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler
tersebut dapat tercapai dengan baik. Mengenai perencanaan ekstrakurikuler
ini tentu yang pertama melibatkan kepala sekolah di bantu oleh waka
kurikulum dan waka kesiswaan serta guru pembina esktrakurikuler
sekolah. Dan selanjutnya melakukan koordinasi penyusunan program
ekstrakurikuler yang akan di laksanakan.”140
Pertanyaan ini juga diajukan kepada waka kesiswaan yaitu: bagaimana
proses perencanaan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler disekolah? Jawabannya
adalah:
“Perencanaan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di dan dilaksanakan di
awal tahun ajaran baru dimulai dengan membentuk tim work dan
menyusun struktur organisasi yang bertugas merancang program ekskul
yang yang kreatif dan innovatif. Dan dari perencanaan kegiatan
ekstrakurikuler ini diharapakan dapat membentuk pencapaian dan
keberhasilan sekolah dalam mencapai visi dan misinya. Yaitu menciptakan
lingkungan yang asri, disiplin, mandiri, harmonis dan berbudi pekerti.”141
Sebagaimana

hasil

wawancara

sebelumnya,

proses

perencanaan

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler disekolah telah dilakukan dengan baik, yang
dilaksanakan di awal tahun ajaran baru; dimulai dengan membentuk tim work dan
menyusun struktur organisasi yang bertugas merancang program ekskul yang yang
kreatif dan innovatif.
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d. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler di Sekolah Telah
Berlangsung dengan Baik Sesuai Aturan Teknis dan Waktu Pelaksanaan
Pertanyaan

selanjutnya

diajukan

kepada

kepala

sekolah

tentang:

bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di sekolah bapak?
Jawabannya adalah:
“Pelakasnaan pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler di ini di laksanakan
di luar jam pembelajaran biasa yaitu pada sore hari setelah siswa pulang
dari sekolah yang dimulai dari jam 15:00-17:00 dan juga memanfaatkan
hari libur seperti hari minggu untuk pelaksanaannya dimanasetiap kegiatan
ini sudah terjadwal dan disesuaikan dengan konidisi sehingga tidak
memungkinkan terjadinya bentrokan anatara kegiatan yang satu dengan
yang lainnya dikarena sebagian siswa ada yang mengikuti beberapa jenis
kegiatan ekstrakurikuler.”142
Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada kepala sekolah yaitu: apakah
program pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler sudah sesuai dengan
arahan teknis dalam pelaksanaannya? Jawaban dari kepala sekolah tersebut
adalah:
“Program pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1
Badegan ini sudah sesuai dengan arahan teknis yang berlaku sudah sesuai
dengan tuntutan kurikulum maupun satuan pendidikan. Misalnya di bidang
pramuka itu merupakan tuntutan dari kurikulum 2103 wajib untuk
dilaksanakan.”143
Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada bapak guru bidang studi olahraga
yaitu: bagaimana proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler disekolah ini?
Jawabannya adalah: “Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler khusunya di bidang
olahraga dilaksanakan tiga kali dalam seminggu yaitu pada hari selasa, kamis dan
sabtu dilaksanakan setelah pulang sekolah pada jam15:00-17:00”.144
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Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada guru bidang studi kesenian yaitu:
kapan pelaksaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Jawabannya adalah:
“Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sudah di atur sesuai dengan program
masing-masing setiap pembinanya dan sudah di jadwalkan oleh bagian
kurikulum dalam artian tidak mungkin akan terjadi bentrok antara olah
raga dengan seni ataupun dengan jenis kegiatan ekstra yang lainnya dan
selama ini sudah berjalan pada waktu sore hari mulai dari jam 3 sampai
jam 5 sore.”145
Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler sudah di atur sesuai dengan program setiap pembina dan sudah di
jadwalkan oleh bagian kurikulum sehingga tidak terjadi bentrok antara olah raga
dengan seni ataupun dengan jenis kegiatan ekstra yang lainnya.
e. Kepala

Sekolah

Berperan

Aktif

dalam

Pengelolaan

Kegiatan

Ekstrakurikuler.
Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada kepala sekolah yaitu: tentang
bagaiamana peran bapak dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
jawabannya adalah:
“Dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah adalah salah
satunya di awali dengan rapat koordinasi yang di mulai dengan rapat kecil
terlebih dahulu. Rapat kecil itu di hadiri oleh waka kurikulum, waka sarana
dan prasarana, waka kesiswaan dan waka hubungan masyarakat dan
komite serta setiap pembina dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut dengan
konsepkonsep yang dilakukan oleh kepala sekolah menyampaikan bahwa
programprogram yang harus dijalankan di bidang ekstarkurikuler,
misalnya kepala sekolah memberikan tugas kepada guru pembina tentang
pelaksanaan dari kegiatan ekskul tersebut.Selanjutnya kita juga harus
melihat struktur organisasinya tentang program apa saja yang harus di
jalankan sesuai dengan struktur yang telah di tetapkan dan di rancang
bersama. Setelah kepala sekolah membagikan semua tugas-tugas guru
maka kepala sekolah berperan saya dalam mengontrol atau mengawasi
semua kegiatan sejauh mana kegiatan tersebut dijalankan. Untuk
mengevaluasi kegiatan tersebut di lakukan sekali dalam satu bulan,
kemudian setiap koordinator atau pembina diwajibkan untuk memberikan
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laporan dari semua kegiatan itu di laporakan kepada kepala sekolah untuk
di evaluasi dan tidaklanjuti atau di benahi untuk perbaikan kedepannya.”146
Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada waka kesiswaan yaitu tentang:
apakah kepala sekolah berperan aktif dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler
di sekolah? Jawabannya adalah:
“Selama ini yang saya lihat dimulai dari bapak kepala sekolah ini di
pindahkan kesekolah ini. Semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai
kepala sekolah sudah di jalankan dengan baik. Naahh, khusunya di bidang
kegiatan ekstarkurikuler kepala sekolah jika tidak memiliki kesibukan lain
selalu menyempatkan diri untuk melihat dan memantau serta mengawasi
proses pelaksanaan dari kegiatan ekstrakurikuler bahkan kadang-kadang
ikut melatih dan membimbing siswa misalnya memberikan motivasi
kepada siswa dan yang lain-lainnya. Kepala sekolah kami selalu
mendukung setiap kegiatan yang di jalankan di sekolah.”147
Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada siswa tentang: apakah kepala
sekolah pernah ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler?
Jawabannya:
“Ya pernah, bapak kepala sekolah kami sering ikut terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kemaren saya ikut
ekstrakurikuler di bidang keagamaan yaitu rohis. Disini bapak kepala
sekolah yang menjadi pemberi materi kepada kami dan menjadi guru
pembimbing kami”.148
Dari hasil wawancara diketahui bahwa kepala sekolah pernah berperan
aktif dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, baik dalam ekstrakurikuler
bidang keagamaan maupun kesenian; baik sebagai pemberi materi atau terlibat
langsung dalam kegiatan.
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f. Kepala Sekolah Menerapkan Strategi dan Kebijakan Khusus dalam
Pelaksanaan dan Pengelolaan Kegiatan Ekstrakurikuler.
Pertanyaan selanjutnya, kebijakan dan strategi apa saja yang bapak tempuh
dalam rangka melaksanakan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler? Jawaban dari
kepala sekolah yaitu:
“Dalam meningkatkan kualitas disebuah sekolah itu baik dalam hal
pembelajaran maupun non pembelajaran itu harus adanya kebijakan dari
kepala sekolah yang mutlak, kebijakan yang saya lakukan disini yaitu
dalam sekolah yaitu saya menerapkan kepada seluruh guru yang ada di
sekolah SMAN 1 Badegan supaya disiplin waktu yaitu pada jam yang telah
di tetapakan dan kemudain membuat tata tertib yang harus di taati bersama
apabila ada yang melanggar akan di kenakan sanksi misalnya guru yang
tidak hadir tanpa alasan akan di beri surat peringatan dan apabila terulang
kembali akan dipotong haknya. Kemudian jika siswa yang melanggar akan
di hukum misalnya dengan membawa pupuk kandang, cabut rumput,
membersihkkan wc dan lain sebagainya. Dan semua itu adalah kebijakan
bersama yang telah disetujui oleh guru.”149
Pertanyaan selanjutnya, dalam mengembangkan bakat siswa untuk
mencapai prestasi sekolah, strategi apa saja yang bapak lakukan? Jawabannya
yaitu:
“Pertama yang saya lakukan sebagai kepala sekolah dalam meningkatkan
bakat siswa yaitu kita harus menyadarkan siswa terlebih dahulu terhadap
pentingnya pendidikan, yang kedua yaitu kita mengimput data-data siswa
tentang tujuan dia bersekolah dan tujuan dia setelah lulus dari sekolah ini
dia akan kemana. Sebagai kepala sekolah maupun guru di sekolah ini saya
harus mengajari mereka tentang tujuan sekolah itu apa. Tujuan sekolah
salah satunya yaitu biar mendapat ilmu agar bisa terampil di sekolah
maupun dalam masyarakat. Apabila siswa-siswa malas dalam hal belajar,
kami sebagai guru harus siap memberikan bimbingan-bimbingan, yaitu
seperti adanya bimbingan dan konseling yang juga ada di sekolah ini
sehingga dengan adanya bimbingan belajar maka siswa tersebut hari ke
hari semakin meningkat dalam hal belajarnya. Dengan demikian bukan
hanya cukup dengan bimbingan saja akan tetapi juga dibantu dengan
fasilitas-fasilitas yang memadai di sekolah, misalnya pada sore hari juga
adanya kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, olahraga dan banyak
yang lainnya juga sehingga siswanya dapat meningkatkan bakatnya
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melalui kegiatan-kegiatan tersebut, dan juga bagi siswa-siswa yang kreatif
dan berprestasi diberikan reward atau hadiah dan ada juga yang SPPnya
kami gratiskan supaya minatnya bersekolah lebih ditingkatkan.”150
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala
sekolah di SMAN 1 Badegan sudah efektif dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah dengan baik dan kepala skolah selalu
memberikan contoh yang baik bagi bawahannya serta sudah menerapkan
manajemen sekolah dengan baik.
Kepemimpinan keplala sekolah berkaitan dengan peningkatan mutu
efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan dilakukan dengan meningkatkan
program pengajaran, pola kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dan tipe
kepemimpinan yang akan menghasilkan kuaitas hubungan dengan sumber-sumber
pendidikan yang adil dan merata.
Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah, beliau
mengatakan:
"Dalam lembaga pendidikan ini upaya peningkatan mutu sekolah yaitu
dengan menyamakan cara berpikir dengan pihak terkait, penataan guru
(mengadakan rapat rutin dan evaluasi), penyediaan sarana dan prasarana,
pembinaan administrasi sekolah, penelitian atau pengembangan ilmu
pengetahuan serta tidak kalah pentingnya yaitu pengambilan keputusan
yang akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat demi majunya
sekolah ini".151
Maka dalam peningkatan mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan
ini kepala sekolah, guru dan staf saling bekerjasama dalam upaya membimbing
dan memotivasi anak didik serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutukan
oleh sekolah.
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Menurut Bapak Didik Sudarmoko selaku waka sarana dan prasarana beliau
mengatakan bahwa
"Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu efektivitas pendidikan
di madasah aliyah ini adalah dengan cara melengkapi semua sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh guru maupun siswa untuk melakukan
proses belajar mengajar yang baik, meningkatkan kualitas guru dan staf
sekolah serta meningkatkan potensi peserta didik sehingga tercapailah visi
dan misi yang dikembangkan oleh sekolah".152
Senada dengan apa yang telah dikatakan oleh waka kurikulum bahwa:
"Sekarang sekolah ini telah menggunakan KTSP yang mana
kurikulum tersebut telah disahkan oleh pemerintah dan kami disini
berusaha mengikuti dan bersaing sehat dengan sekolah menengah atas
setingkatnya khususnya di wilayah Ponorogon dan kepala sekolah
membantu para guru dalam penggunaan strategi atau metode yang baik
serta menyiapkan materi-materi yang akan dibeikan kepada anak didik
dengan cara membina guru atau dengan mengikuti pelatihanpelatihan".153
Dilain

waktu

kepala

SMAN

1

Badegan

juga

membangun

komunikasi yang positif diantara para guru. Dimana kepala sekolah berusaha
terbuka serta menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para guru dan karyawan
lainnya. Karena, dengan suasana tersebut guru dan karyawan lainnya mempunyai
kesempatan untuk mengemukakan gagasan, masukan atau permasalahannya.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menggali motivasi-motivasi
yang bersifat tersembunyi atau rahasia. Karena dengan melakukan komunikasi
yang baik dan positf (terbuka dan kekeluargaan) maka motivasi dan
keluhankeluhan guru serta karyawan lainnya dapat diketahui oleh kepala SMAN 1
Badegan.
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Wawancara dengan Bapak Didik Sudarmoko, Pebruari 2018.
Wawancara dengan Bapak Sumantokepala sekolah, Pebruari 2018.
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Hal ini menunjukkan bahwa beliau sebagai kepala sekolah sangat
menjunjung

tinggi

kebersamaan

kepada

semua

pihak

dengan

tidak

membedabedakan status yang diembannya. Sebagaimana pernyataan yang telah
dikemukakan oleh salah satu guru yaitu senior di sekolah tersebut, bahwa
"Kepemimpinan beliau selama ini memang sangat demokratis jika
dibandingkan dengan kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya. Hal ini
ditunjukkan dengan baiknya hubungan komunikasi beliau dengan para
guru dan karyawan disini. Hal ini ditujukan dengan adanya rapat apabila
terdapat permasalahan, khusunya mengenai perkembangan SMAN 1
Badegan kedepan sehingga para guru dapat mengetahui permasalahan yang
sedang dihadapi serta dapat memberikan masukan-masukan secara
leluasa".154
Lebih jauh apabila ingin mengetahui pola kepemimpinan seseorang
dapat kita ketahui dari bagaimana beliau mengambil keputusan, karena
pengambilan keputusan merupakan tugas dari seorang pemimpin yang paling
berat. Hal ini dilihat dalam prakteknya seorag pemimpin dibebani tanggung jawab
moril untuk memutuskan suatu perkara secara selektif ketika berada
ditengahtengah persoalan yang tidak pasti, belum dikenal maupun muncul secara
tiba-tiba. Khususnya dalam hal ini adalah bagaimana kepala SMAN 1 Badegan
Ponorogo dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hal peningkatan
pendidikan di lembaga sekolah yang diembannya. Sebagaimana yang telah
dikatakan oleh waka kesiswaan bahwa:
"Selama menjabat di sekolah ini sebagai kepala, beliau sangat
berkompeten dalam pengambilan keputusan yang telah menghasilkan
kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu di
sekolah ini, sekalipun dalam prakteknya tidak jarang hambatan-hambatan
itu muncul sehingga proses pelaksanaan pendidikan yang bermutupun ikut
terhambat".155
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Wawancara dengan Bapak Agus Suryanto, Pebruari 2018.
Wawancara dengan Bapak Tony Sutikno, Pebruari 2018.
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Berdasarkan berbagai data yang ada disimpulkan bahwa (1) Kepala
Sekolah memahami tujuan kegiatan ekstra kurikuler, (2) sampai saat ini
pengelolaan/manajemen kegiatan ekstrakurikuler sudah berjalan dengan baik, (3)
perencanaan kegiatan ekstrakurikuler telah terkelola dengan baik (4) pelaksanaan
kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di sekolah telah berlangsung dengan baik
sesuai aturan teknis dan waktu pelaksanaan (5) Kepala sekolah berperan aktif
dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. (6) Kepala sekolah menerapkan
strategi dan kebijakan khusus dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan
ekstrakurikuler.

C. Temuan Penelitian
Berdasarkan wawancara dengan berbagai nara sumber terkait dan
observasi yang telah dilakukan terkait Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam
Meningkatkan Mutu Efektivitas Pendidikan di SMAN 1 Badegan Ponorogo
ditemukan hal-hal sebagai berikut:
1. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Efektivitas
Kinerja Guru di SMAN 1 Badegan Ponorogo
Berdasarkan hasil wawancara, dokumen observasi yang diperoleh peneliti
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kinerja guru strategi yang ditempuh
adalah: (1) merubah pola pikir/ membangun karakter positif guru (2) mengadakan
kegiatan kolokium (3) mengikutsertakan guru dalam kegiatan ilmiah (diklat,
seminar, workshop) (4) mengikutsertakan guru dalam musyawarah guru mata
pelajaran (MGMP), (5) mengadakan kerjasama dengan pihak lain, (6)
memberikan tunjangan kesejahteraan guru dan (7) menciptakan suasana kerja

yang nyaman dan penuh kebersamaan.
2. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu efektivitas
kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo
Berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan
mutu kegiatan ekstra kurikuler di SMAN 1 Badegan ditemukan bahwa (1) Kepala
Sekolah memahami tujuan kegiatan ekstra kurikuler, (2) sampai saat ini
pengelolaan/manajemen kegiatan ekstrakurikuler sudah berjalan dengan baik, (3)
perencanaan kegiatan ekstrakurikuler telah terkelola dengan baik (4) pelaksanaan
kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di sekolah telah berlangsung dengan baik
sesuai aturan teknis dan waktu pelaksanaan (5) Kepala sekolah berperan aktif
dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. (6) Kepala sekolah menerapkan
strategi dan kebijakan khusus dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan
ekstrakurikuler.

BAB V
PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Efektivitas
Kinerja Guru di SMAN 1 Badegan Ponorogo
Menghasilkan

guru

yang

berkualitas,

profesional,

berdedikasi,

berkomitmen kepada lembaga dan profesinya tidak semudah membalikkan telapak
tangan, namun penuh dengan kehati-hatian. Dibutuhkan kepemimpinan kepala
sekolah yang efektif. Untuk itu pengembangan kualitas guru harus dilakukan
anatara lain dengan cara merubah pola pikir guru, yakni pola pikir negatif dan
pesimistis dalam memandang masa depan pendidikan. Pola pikir guru yang
diinginkan adalah guru memiliki pola pikir yang positif terhadap profesi dan
jabatannya.
Berdasarkan hasil wawancara, dokumen observasi yang diperoleh peneliti
bahwa

dalam

rangka

meningkatkan

mutu

kinerja

guru

strategi

yang

ditempuh adalah: (1) merubah pola pikir/ membangun karakter positif guru (2)
mengadakan kegiatan kolokium (3) mengikutsertakan guru dalam kegiatan ilmiah
(diklat, seminar, workshop) (4) mengikutsertakan guru dalam musyawarah guru
mata pelajaran (MGMP), (5) mengadakan kerjasama dengan pihak lain, (6)
memberikan tunjangan kesejahteraan guru dan (7) menciptakan suasana kerja
yang nyaman dan penuh kebersamaan.
Kepemimpinan kepala sekolah dengan melakukan upaya strategis kepala
SMAN 1 Badegan tersebut kalau ditelaah sejalan dengan konsep yang ditawarkan
oleh Sutrisno, ia mengungkapkan bahwa upaya pengembangan kualitas guru harus

dilakukan melalui merubah pola pikir guru yakni pola pikir negatif dan pesimistis
dalam memandang masa depan pendidikan seperti kebiasaan guru mencari-cari
alasan yang berada di luar kompetensi dirinya untuk mengesahkan sebuah
kegagalan. mereka lebih suka menyalahkan para siswa yang kondisinya jelek,
kondisi gedung yang tidak memadai, sarana prasarana yang tidak lengkap dan
alasan-alasan lainnya. Di samping itu para guru masih sulit menerima hal-hal yang
baru, suka menunda-nunda pekerjaan, banyak membuat alasan dan cepat merasa
puas dengan apa yang telah mereka raih sehingga mereka sulit untuk merubah
menjadi lebih baik.
Pola pikir yang demikian itu adalah salah satu hal yang dan harus segera
dirubah. Guru yang baik akan berfikir kreatif tentang cara meningkatkan prestasi
siswa. Untuk merubah pola pikir semacam itu yang perlu dilakukan dengan cara
mengikutsertakan guru dalam forum ilmiah seperti diskusi, studi banding,
seminar,

workshop

dan

lain-lain.

Abidin

menyatakan

teknik

strategi

pengembangan mutu sumberdaya manusia melalui tiga cara yaitu meningkatkan
kecerdasan, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kesejahteraan.
Teknik dan bentuk strategi pengembangan mutu sumberdaya di SMAN 1
Badegan dapat dikaji dengan konsep strategi pengembangan sumberdaya
manusia yang dikembangkan oleh Susilo yaitu bahwa teknik strategi
pengembangan

sumberdaya

guru

dapat

dilakukan

dengan

cara

(1)

melalui pendidikan bertujuan peningkatan kemampuan kerjanya dalam arti luas,
(2) pelatihan bertujuan untuk pengembangan individu dalam bentuk peningkatan
keterampilan, pengetahuan dan sikap.

Sebenarnya segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh SMAN 1 Badegan
dalam peningkatan mutu efektivitas kinerja guru adalah dalam rangka menyiapkan
sumberdaya manusia yang potensial. Aktifitas tesebut dapat ditelaah dari pendapat
Hakim yang termasuk dalam konsep strategi pengembangan mutu sumberdaya
guru yang dilakukan melalui pendekatan model manusia, yaitu melalui
pendekatan mutu efektivitas kinerja guru.
Terkait dengan pendekatan yang ditawarkan oleh Hakim, Garry Dessler
menyatakan bahwa sumberdaya guru dewasa ini adalah sentral untuk mencapai
keunggulan bersaing. Strategi SMAN 1 Badegan dapat juga dikaji melalui
pendapat

Sahertian

yang

mengajukan

beberapa

konsep

tentang

strategi pengembangan dan peningkatan sumberdaya guru antara lain dengan
pendidikan formal, program gelar pascasarjana, pendidikan informal, program
tidak terstruktur yaitu magang (internship, konsentrasi on the job training),
kursus, penataran, pelatihan kerja, lokakarya. Pendidikan non formal serta dapat
ditelaah dari pendapat Sahertian bahwa pengembangan kualitas guru dapat
dilakukan melalui in-service training, extension course, workshop, seminar
guruguru selalu berusaha meningkatkan diri sekaligus menjadi hiburan intelektual
(intellectual entertainment).
Hanafiah menjelaskan bahwa strategi pengembangan mutu tenaga pengajar
dapat dilakukan melalui (1) penguasaan belajar, untuk mencapai jenjang
kesarjanaan yang lebih tinggi, (2) penataran, lokakarya, seminar, temu ilmiah,
konferensi, (3) pengembangan minat membaca. Demikian juga konsep dari
Ghaffar mengemukakan tiga tehnik yakni: (1) pemberian kesempatan untuk
mengikuti program in-service training atau pendidikan dan latihan dalam jabatan;

(2) menyediakan program pembinaan yang teratur; dan (3) menciptakan forum
akademik guru.
Upaya yang dilakukan dalam pengembangan mutu efektivitas kinerja guru
oleh kepala SMAN 1 Badegan jika ditelaah akan lebih jelas bahwa manfaat yang
dapat diperoleh oleh SMAN 1 Badegan, diantaranya upaya pengembangan melalui
studi lanjut gelar di SMAN 1 Badegan telah dilakukan sejak lama. Kegiatan studi
lanjut tersebut dapat dikaji dengan pendapat Pidarta. Menurut Pidarta dengan
belajar lebih lanjut guru-guru akan dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang
lebih mendalam, mendapatkan keterampilan yang lebih baik, dan mengembangkan
sikapnya secara lebih positif terhadap materi atau bidang studi yang dipelajarinya.
Dengan begitu para guru mempunyai kemampuan profesional yang memadai dan
diharapkan mereka dapat menghayati makna jabatan guru yang menuntutnya
harus belajar terus menerus dari waktu ke waktu.
Demikian juga kegiatan MGMP di SMAN 1 Badegan dalam rangka
itu, direktur pendidikan dasar pendidikan dan kebudayaan menegaskan bahwa
MGMP berorientasi pada peningkatan kualitas pengetahuan, penguasaan materi,
tehnik mengajar, interaksi guru murid, metode mengajar dan hal-hal lain yang
berfokus pada penciptaan belajar mengajar yang kondusif bagi pengembangan
potensi peserta didik.
Selain kegiatan sebagaimana diuraikan sebelumnya SMAN 1 Badegan
menggunakan

dua

pendekatan

sebagaimana

yang

ditawarkan

oleh

Lovell dan Wiles dalam Ibrahim Bafadal, ia mengajukan dua pendekatan, yaitu
(1) pendekatan individual dan (2) pendekatan kelompok. Pendekatan invidual
merupakan pendekatan yang paling utama. Pendekatan itu sebenarnya senada

dengan konsep yang ditawarkan oleh Sergiovanni dan Staratt, mengemukakan
bahwa upaya pengembangan mutu sumberdaya guru dapat bersumber dari dalam
diri guru sendiri (internal) dan berasal dari luar (eksternal) yakni dari lembaga,
pimpinan, atau orang lain.
Pengembangan mutu yang bersumber dari dalam diri guru sendiri
merupakan upaya pribadi dari guru yang bersangkutan untuk memperluas
pengetahuan,

meningkatkan

keterampilan,

dan

menumbuhkan

sikap

profesionalnya. Sedangkan pengembangan mutu efektivitas kinerja guru yang
berasal dari luar, merupakan usaha dari lembaga, pimpinan atau orang untuk
membina dan mengembangkan profesionalisme guru.
Pendekatan peningkatan mutu secara individu yang dilakukan oleh guru
SMAN 1 Badegan dengan jalan para guru berusaha belajar sendiri dengan
jalan banyak membaca, baik buku-buku ilmu pengetahuan, majalah maupun surat
kabar, serta mengikuti perkembangan IPTEK. Hal itu dimaksudkan agar dapat
mempersiapkan diri sebaik mungkin, menguasai materi pelajaran yang hendak
diajarkan kepada muridnya, sebab menurut Suryadi dan Tilaar kemampuan guru
menguasai materi pelajaran memberikan pengaruh positif bagi peningkatan
prestasi belajar murid.
Penemuan penelitian tentang peningkatan mutu efektivitas kinerja guru
pada

kepemimpinan

kepala

SMAN

1

Badegan

dapat

dikelompokkan

menjadi menjadi tiga kategori yaitu yang dilakukan secara formal dan informal
dan non formal.
Upaya yang dilakukan kepala SMAN 1 Badegan dalam kepemimpinannya
juga dapat dianalisis dari konsep empowerment yang menyatakan bahwa

kepemimpinan kepala SMAN 1 Badegan tersebut merupakan usaha , agar pola
pikir dan kreativitasnya berkembang. Pengembangan dan peningkatan mutu
efektivitas kinerja guru sumberdaya guru sangat signifikan dalam meningkatkan
kualitas pendidikan. Guru dalam pendidikan adalah aspek yang harus
dikembangkan keberadaannya dalam rangka menumbuhkembangkan secara
proposional dan professional, sehingga mempunyai etos kerja dan komitmen yang
tinggi terhadap institusi.
Peningkatan mutu efektivitas kinerja guru tersebut dapat ditempuh melalui
kegiatan melanjutkan keperguruan tinggi, pelatihan, seminar, penataran sebagai
wujud dari peningkatan kualitas yang dimiliki guru. Guru sebagai ujung tombak
terhadap keberhasilan suatu lembaga pendidikan adalah hal yang signifikan
keberadaanya untuk selalu mutu efektivitas kinerjanya. Mulyasa mengutip
Kindervatter bahwa peningkatan mutu efektivitas kinerja guru memberikan
implikasi terhadap peningkatan pemahaman manusia untuk meningkatkan
kedudukannya di masyarakat. Peningkatan kedudukan meliputi kondisi-kondisi
sebagai berikut: (1) disiplin, (2) legitimasi, (3) status, (4) pilihan-pilihan,(5) akses,
(6) meningkatkan daya tawar, (7) persepsi kreatif dan (8) kemampuan refleksi
kritis.
Dari teori impowerment dapat dilihat dalam temua penelitian. Bahwa guru
di SMAN 1 Badegan selalu mutu efektivitas kinerjanya lewat forum-forum ilmiah,
penataran, studi banding, seminar, workshop, tot, bimbingan senior-yunior dan
pembinaan-pembinaan lainnya, baik yang bersifat intern maupun ekstern ataupun
berbentuk individu maupun kelompok.

Selain upaya tersebut diatas upaya lain yang dilakukan kepala SMAN 1
Badegan lewat kepemimpinannya dalam rangka menghasilkan guru yang
berkualitas, profesional, dan komitmen terhadap lembaga adalah dengan jalan
memberikan kesejahteraan kepada guru. Kesejahteraan sangat erat kaitannya
dengan mutu dan kualitas seorang guru. Karena pengabdian seseorang diimbangi
dengan pemberian kesejahteraan. Kesejahteraan harus diartikan materi (misal gaji,
honorarium, dan fasilitas fisik) dan non material yang mengarah kepada kepuasan
kerja. Hal yang perlu diingat adalah bahwa guru adalah orang terdidik dan seorang
pendidik sehingga kesejahteraan non material seringkali sangat perlu.
Kesejahteraan guru dan karyawan adalah hal yang sangat diperhatikan
oleh kepala SMAN 1 Badegan. Hal ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa
guru akan bekerja maksimal apabila orang memberikan tunjangan kepada
semua guru dan pegawai yang ada di lingkungan SMAN 1 Badegan
mengansurasikan guru dan pegawai; memberikan tunjangan menikah, tunjangan
melahirkan, tunjangan sakit, tunjangan meninggal dunia. Lebih jauh dapat
ditelaah bahwa upaya memenuhi kesejahteraan yang dilakukan oleh SMAN 1
Badegan merupakan upaya untuk meningkatkan mutu efektivitas kinerja guru,
karena guru yang sudah dipenuhi kesejahteraannya tentunya tidak akan
memikirkan hal lain. Oleh karena itu Tila’aar menyatakan ada hubungan yang erat
antara kesejahteraan guru dengan peningkatan kualitas guru baik secara personal
maupun profesional.
Pemberian kesejahteraan di SMAN 1 Badegan merupakan tindakan
pemberian imbalan (rewarding). Imbalan (rewarding) menurut Yukl, berupa
memenuhi material adalah sebuah kategori perilaku yang menyangkut pemberian

manfaat yang berwujud (tangeable benefit) kepada seorang guru bagi kinerja yang
efektif, keberhasilan signifikan dan bantuan yang bermanfaat, imbalan yang
mungkin dapat diberikan oleh para pimpinan kepada bawahan termasuk
peningkatan gaji, rencana kerja yang lebih baik serta penugasan yang lebih baik
Istilah reward pada manajemen SDM sering dikonotasikan dengan istilah
kompensasi, lebih lanjut Notoatmojo, bahwa kompensasi sangat penting bagi guru
itu sendiri sebagai individu, karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan
atau ukuran nilai pekerjaan guru. Sebaliknya besar kecilnya kompensasi dapat
mempengaruhi prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan, apabila
kompensasi diberikan secara tepat dan benar para guru akan memperoleh
kepuasan kerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi, akan tetapi
kompensasi itu diberikan tidak memadai atau kurang tepat prestasi kerja, motivasi
dan kepuasan kerja karyawan akan menurun.
Berkaitan dengan kompensasi yang diberikan kepada guru bahwa SMAN 1
Badegan dapat dikatakan cukup memadai hal ini terbukti dengan diberikannya gaji
tambahan bagi guru PNS dan sementara guru non PNS, sepenuhnya digaji atau
ditanggung oleh sekolah. Adapun besaran tunjangan kesejahteraan standar untuk
umum guru atau pendidik berupa honor berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional No. 034/U/2003 sebesar 460.000,- namun Kemudian tahun
2006 disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan No.7 tahun 2006
sebesar 710.000,- ataupun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 18 tahun
2007 menetapkan tunjangan bagi guru sertifikasi yang yang melaksanakan beban
kerja sekurang kurangnya 24 jam perminggu yaitu dengan satu kali gaji pokok
yang dibayar melalui APBN bagi guru yang berstatatus pegawai negeri sipil dan

melalui dana dekonsentrasi bagi guru non pegawai negeri sipil.
Faktor yang mendasar yang terkait erat dengan kinerja profesional guru
adalah kepuasan kerja yang terkait dengan kesejahteraan para guru, ada lima
faktor yang kepuasan kaum guru sangat mengidamkan dapat terwujud yaitu:
Aspek imbal jasa, baik yang bersifat materi atau non materi, rasa aman, aspek
hubungan antar pribadi, kondisi kinerja para guru baik fisik maupun non fisik
masih belum memberikan kepuasan, kesempatan meningkatkan karier. Untuk itu
bila lembaga tidak memperhatikan dengan baik tentang kompensasi bagi guru dan
karyawan, tidak mustahil lembaga lambat laun akan kehilangan sumber daya
manusia yang berkualitas tinggi.
Demikian langkah strategis kepemimpinan kepala SMAN 1 Badegan
melalui Kegiatan yang dapat mengubah karakter guru, menjadikan visi misi tujuan
sebagai target pengembangan guru serta adanya upaya pemenuhan kesejahteraan
guru, dapat dianalisis dengan teori developing yang dikembangkan oleh Yukl,
teori developing mengatakan bahwa pengembangan dapat dilakukan dengan cara
memberi latihan (coaching), membimbing (mentoring), serta konsultasi karir yang
dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan
penyesuaian terhadap pekerjaannya serta terhadap kemajuan karirnya. Apa yang
dilakukan oleh dalam pengembangan mutu sumberdaya guru sesuai dengan teori
yang dikembangkan oleh Yukl, yakni kepala SMAN 1 Badegan di samping
melakukan bimbingan terhadap para guru juga melakukan pelatihan-pelatihan,
dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan yang berimplikasi kepada
meningkatnya mutu efektivitas kinerja guru.

B. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Efektivitas
Kegiatan Ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah dalam menjalankan
kepemimpinannya di sekolah sudah sangat baik. Kepala sekolah sangat
berkompeten dalam bidangnya dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya.
Hal ini juga dijelaskan oleh Soepradi dalam buku E. Mulyasa yang berjudul
manajemen berbasis sekolah yang mengatakan bahwa: Kepemimpinan sebagai
kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak,
mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan
bahkan menghukum (kalau perlu) serta membina dengan maksud agar manusia
sebagai media memanajmen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan
administrasi secara efektif dan efesien.
Kepala sekolah yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan
bawahannya dan mimiliki tanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan yang
ada di sekolah. Seorang pemimpin harus mampu memberikan bimbingan,
intrusksi, arahan dan membentuk tim work yang baik untuk memperoleh tujuan
yang di inginkan. Hal ini diterangkan oleh Wahjosumidjo dalam bukunya yaitu:
Kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus yang mencakup
kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan professional, serta
pengetahuan administrasi dan pengawasan. Kemampuan yang harus diwujudkan
kepala sekolah sebagi leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan
terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil
keputusan dan kemampuan berkomunikasi.

Hal kedua yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengelolaan
ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan yaitu melakukan supersivi secara rutin yang
dilaksanakan setiap bulan sekali, supervisi yang di lakukan kepala sekolah adalah
meninjau atau mengawasi sejauhmana proses berjalannya dari kegiatan tersebut
baik dari segi metode atau materi yang diajarkan pembinanya. Hal ini juga di
jelaskan oleh Mulyasa dalam bukunya berjudul menjadi kepala sekolah
profesional yaitu: Segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan
tenaga

kependidikan

lainnya,

untuk

memperbaiki

pengajaran

termasuk

menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-gruru,
menyeleksi dan merevisi

tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan

metode-metode mengajar serta evaluasi pengajaran.
Hal tersebut sesuai pendapat Siagian yang mengatakan bahwa ciri-ciri
pemimpin yang efektif; mempunyai komitmen terhadap visi, terbuka terhadap
kritikan, dapat menjadi panutan, melibatkan orang lain, menjadi problem solver
dan mampu menjadi motivator yang dalam pengelolaan kegiatan ekstra kurikuler
sesuai dengan pendapat Moekijat

yang dipadukan dengan pernyataan dari

Direktorat Pembinaan SMA, yakni pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler adalah
pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya dalam
merencankaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan yang
dilakukan di luar jam pelajaran biasa yang bertujuan untuk mengembangkan suatu
bidang pelajaran sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik untuk
mencapai suatu tujuan.
Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan
kepala

sekolah

telah

berhasil

meningkatkan

mutu

efektivitas

kegiatan

ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan. Kepala sekolah sudah sangat aktif dan
kreatif dalam menciptakan mutu kegiatan ekstra kurikuler yang efektif.
Kepemimpinan kepala sekolah yang paling utama sebagai leader adalah memiliki
kepribadian yang baik dan keahlian dasar untuk mampu bekerja sama dengan
seluruh warga sekolah dalam menyusun perencanaan mengenai program atau
kegiatan sekolah serta mengawasinya.
Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang telah diberi wewenang
untuk memimpin suatu lembaga pendidikan dan harus bertanggung jawab secara
penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang di pimpinnya.
Hampir di seluruh Indonesia menempatkan kepala sekolah sebagai figur yang
berpengaruh dalam lembaga pendidikan sehingga dalam struktur organisasi kepala
sekolah menduduki posisi kunci sebagai pemimpin. Oleh karena itu maju
mundurnya sekolah atau dalam hal ini adalah sekolah tergantung bagaimana
kepemimpinan dari kepala sekolah itu sendiri.
Demikian

juga

di

SMAN

1

Badegan

Bapak

Nurhadi

selaku

kepala sekolah merupakan salah satu kunci sukses SMAN 1 Badegan dalam
perjalanan kedepannya. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai pemimpin
pendidikan berusaha menjalankan tugasnnya dengan baik dalam meningkatkan
mutu efektivitas pendidikan di SMAN 1 Badegan sebagai lembaga sekolah yang
dipimpinnya. Karena maju tudaknya suatu lembaga pendidikan tergantung pada
usaha dan upaya yang dilakukan kepala sekolah tanpa mengesampingkan pihakpihak yang berkaitan.
Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

kepala

sekolah

bahwa

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu efektivitas pendidikan di

SMAN 1 Badegan mempunyai cara tersendiri dalam kepemimpinannya yaitu
berusaha menyamakan cara berfikir beliau dengan semua pihak terkait kemudian
penataan guru dengan melakukan rapat atau evaluasi dan berusaha meningkatkan
dan memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan dan yang juga
sangat penting adalah pengambilan keputusan oleh kepala sekolah yang
menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat demi peningkatan mutu efektivitas
pendidikan di lembaga sekolah yang dipimpinnya.
Hal tersebut dapat dilihat dalam prakteknya seorang pemimpin dibebani
tanggung jawab moril untuk memutuskan perkara secara selektif ketika berada
ditengah-tengah persoalan yang tidak pasti, muncul secara mendadak atau yang
tidak diduga-duga. Karena hal ini maka pengambilan keputusan juga termasuk
dalam inti kepemimpinan yang memungkinkan berlangsungnya semua program
kerja secara selektif dan efisien yang sekaligus mengembangkan empat fungsi
manajerial yaitu merencanakan, mengorganisir, mengontrol dan mengadakan
evaluasi.
Dilain

waktu

kepala

SMAN

1

Badegan

juga

membangun

komunikasi yang positif diantara guru, karyawan. Dimana kepala sekolah
berusaha terbuka serta menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para guru dan
karyawan lainnya. Karena dengan suasana tersebut, guru dan karyawan lainnya
mempunyai

kesempatan

untuk

mengemukakan

pendapat,

masukan

atau

permasalahannya. Hal ini dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka untuk
menggali motivasi-motivasi yang tersembunyi atau rahasia. Karena dengan
melakukan komunikasi yang positif (terbuka dan kekeluargaan) maka motivasi
dan keluhan guru serta karyawan lainnya dapat diketahui oleh kepala SMAN 1

Badegan.
ini

menunjukkan

bahwa

beliau

sangat

menjunjung

tinggi

kebersamaan, dengan tidak membeda-bedakan status. Tidak jarang kepala sekolah
terjun langsung membantu guru dalam menyiapkan strategi atau metode yang
akan digunakan dalam semua proses belajar mengajar (intra dan ekstra kurikuler)
dan mengikutkan guru dalam pelatihan-pelatihan sehingga wawasan dan
ketrampilan guru bertambah untuk meningkatkan mutu efektivitas pendidikan di
SMAN 1 Badegan.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Kepemimpinan .kepala SMAN 1 Badegan telah berhasil meningkatkan mutu
efektivitas kinerja guru dalam melaksanakan fungsi utamanya pada
pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasilnya para guru tersebut
menjuarai berbagai perlombaan, menjadi guru terbaik tingkat kabupaten,
propinsi dan meningkatkan prestasi siswa dengan meluluskan seluruh siswa
dalam ujian nasional dan berhasil pula menjadikan para siswa menjuarai
berbagai lomba dalam skala lokal, regional dan nasional. Kepemimpinan
Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu efektivitas kinerja guru SMAN 1
Badegan Ponorogo dalam rangka meningkatkan mutu kinerja guru dilakukan
dengan; (1) merubah pola pikir/ membangun karakter positif guru (2)
mengadakan kegiatan kolokium (3) mengikutsertakan guru dalam kegiatan
ilmiah (diklat, seminar, workshop) (4) mengikutsertakan guru dalam
musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), (5) mengadakan kerjasama dengan
pihak lain, (6) memberikan tunjangan kesejahteraan guru dan (7) menciptakan
suasana kerja yang nyaman dan penuh kebersamaan.
2. Kepemimpinan kepala SMAN 1 Badegan dalam meningkatkan mutu
efektivitas kegiata ekstra kurikuler itu sendiri, berhasil membawa Siswa SMAN
1 Badegan meraih prestasi pada berbagai perlombaan dan meraih prestasi juara
1 diantara seratusan lebih kejuaraan yang berhasil diraih, baik dalam posisi dua
(2) besar, tiga (3) besar, lima (5) besar, finalis maupun semi finalis (lampiran).

Raihan prestasi dalam tiga tahun berturut-turut. Kepemimpinan Kepala Sekolah
dalam meningkatkan mutu efektivitas kegiata ekstra kurikuler guru tersebut
adalah dengan (1) Kepala Sekolah memahami tujuan kegiatan ekstra kurikuler,
(2) pengelolaan/manajemen kegiatan ekstrakurikuler dengan baik, (3)
perencanaan kegiatan ekstrakurikuler terkelola dengan baik (4) pelaksanaan
kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di sekolah berlangsung dengan baik
sesuai aturan teknis dan waktu pelaksanaan (5) Kepala sekolah berperan aktif
dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. (6) Kepala sekolah menerapkan
strategi dan kebijakan khusus dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan
ekstrakurikuler.

B. Saran
1. Saran Teoritis
a. Kepala sekolah diharapkan dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat
direspon oleh para guru sesuai dengan kewenangan selaku kepala sekolah.
b. Berkaitan dengan Kepemimpinan kepala SMAN 1 Badegan Ponorogo dalam
meningkatkan mutu kinerja guru yang telah dilaksanakan, hendaknya bisa lebih
ditingkatkan dengan selalu berusaha mempelajari dan memahami secara
mendalam tentang pengembangan mutu efektivitas kinerja guru, pengelolaan
kegiatan ekstra kurikuler, dan peningkatan mutu efektivitas pendidikan dengan
terus menerus memberikan motivasi dan supervisi kepada seluruh civitas
sekolah.
c. Diharapkan kepada kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuannya
sebagai kepala sekolah dan memiliki keahlian khusus untuk menjalankan

kepemimpinannya dengan lebih baik.
d. Kepala sekolah perlu secara terus menerus melakukan pemantauan dan
kerjasama yang baik dengan para guru, hal ini untuk mengetahui dan
mendiagnosa berbagai kemajuan yang dicapai sekolah dalam proses belajar
mengajar.
2. Saran Praktis
a. Kepala sekolah selalu berkoordinasi dengan baik antara komite, wali
murid dan guru-guru.
b. Bersifat terbuka dengan mau menerima saran dan kritik yang bersifat
membangun dari para guru. Melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik
dengan penuh tanggung jawab.
c. Terlibat aktif dalam setiap kegiatan ekstra yang ada di sekolah.
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Lampiran-Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

3. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Efektivitas
Kinerja Guru di SMAN 1 Badegan Ponorogo
a. Bagaimana cara Bapak meningkatkan mutu efektivitas kinerja guru di
SMAN 1 Badegan?
b. Bisakah Bapak Jelaskan maksud dari peningkatan mutu efektivitas kinerja
guru melalui perubahan pola pikir guru atau membangun karakter positif
guru?
c. Bagaimana Bapak menjelaskan maksud dari peningkatan mutu efektivitas
kinerja guru melalui kegiatan kolokium?
d. Apakah maksud Bapak dari peningkatan mutu efektivitas kinerja guru
dengan mengikutsertakan kegiatan ilmiah dalam hal ini diklat, seminar,
workshop?
e. Bisakah Bapak Jelaskan detail maksud dari peningkatan mutu efektivitas
kinerja guru melauli pelaksanaan musyawarah guru mata pelajaran
(MGMP)?
f. Apa maksud Bapak dengan peningkatan mutu efektivitas kinerja guru
dengan melakukan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
atau lembaga lain?
g. Benarkah salah satu cara Bapak meningkatkan mutu efektivitas kinerja guru
dengan pemberian tunjangan kesejahteraan guru?
h. Mengapa Bapak merasa perlu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan
penuh kebersamaan dalam rangka meningkatkan mutu efektivitas kinerja

guru?
4. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Efektivitas
Kegiatan Ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo
a. Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu efektivitas
kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo diawali dengan
pemahaman akan tujuan kegiatan ekstra kurikuler itu sendiri, bisakah Bapak
menjelaskan hal tersebut?
b. Bagaimana pengelolaan/manajemen kegiatan ekstrakurikuler agar dapat
berjalan dengan baik?
c. Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu efektivitas
kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo diawali dengan
perencanaan

kegiatan

ekstrakurikuler

telah

terkelola

dengan

baik,

bagaimana menurut bapak?
d. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di sekolah
bapak?
e. Dari data yang ada, diketahui bahwa Bapak berperan aktif dalam
pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler? Bisakah bapak jelaskan hal ini?
f. Bisakah Bapak jelaskan Strategi dan kebijakan khusus dalam pelaksanaan
dan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo?

TRANSKRIP WAWANCARA

5. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Efektivitas
Kinerja Guru di SMAN 1 Badegan Ponorogo
Pertanyaan
Bagaimana cara Bapak
meningkatkan
mutu
efektivitas kinerja guru di
SMAN 1 Badegan?

Jawaban
“Saya sudah sejak dulu melaksanakan program untuk
peningkatan mutu efektivitas kinerja guru dengan
merubah pola pikir/ membangun karakter positif guru (2)
mengadakan kegiatan kolokium (3) mengikutsertakan
guru dalam kegiatan ilmiah (diklat, seminar, workshop)
(4) mengikutsertakan guru dalam musyawarah guru mata
pelajaran (MGMP), (5) mengadakan kerjasama dengan
pihak lain, (6) memberikan tunjangan kesejahteraan guru
dan (7) menciptakan suasana kerja yang nyaman dan
penuh kebersamaan.”
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018
a. Merubah Pola Pikir/Membangun Karakter Positif Guru (Positive
Caracter Building)
Pertanyaan
Jawaban
Bisakah Bapak Jelaskan “Peningkatan mutu kinerja guru melalui perubahan pola
maksud dari peningkatan pikir guru atau membangun karakter positif guru
mutu efektivitas kinerja dirangkum dalam kegiatan formal, informal dan non
guru melalui perubahan formal diantaranya kegiatan kolokium, seminar, MGMP,
pola pikir guru atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain, dan
membangun
karakter penyediaan perpustakaan, penyediaan laboratorium.”
positif guru?
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018.
b. Mengadakan Kegiatan Kolokium
Pertanyaan
Jawaban
Bagaimana
Bapak “Pelaksanaan kolokium sebenarnya terinspirasi oleh
menjelaskan maksud dari keinginan
sekolah
untuk
menyalurkan
dan
peningkatan
mutu mengembangkan kreatifitas yang dimiliki masing-masing
efektivitas kinerja guru individu guru SMAN 1 Badegan Ponorogo.”
melalui
kegiatan
kolokium?
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018.

c. Mengikutsertakan Kegiatan Ilmiah (Diklat, Seminar, Workshop)
Pertanyaan
Jawaban
Apakah maksud Bapak “Guru-gurunya sering diikutkan pendidikan dan pelatihan
dari peningkatan mutu (diklat) untuk semua mata pelajaran. Terutama sesuai
efektivitas kinerja guru dengan formasi dan permintaan dari balai diklat atau
dengan mengikutsertakan terkadang permintaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten
kegiatan ilmiah dalam Ponorogo.”
hal ini diklat, seminar,
workshop?
Wawancara dengan Kepala Tata Usaha, Pebruari 2018.
d. Mengikutkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Pertanyaan
Jawaban
Bisakah Bapak Jelaskan “Gini teknisnya pelaksanaan musyawarah guru mata
detail
maksud
dari pelajaran (MGMP) ini biasanya mengikuti forum MGMP
peningkatan
mutu seKabupaten Ponorogo yang ditangani oleh MKKS
efektivitas kinerja guru kabupaten, biasanya dijadwal disesuaikan dengan
melauli
pelaksanaan kesepakatan guru lain yang se forum.”
musyawarah guru mata
pelajaran (MGMP)?
Wawancara dengan Bapak Sumanto, Pebruari 2018.
e. Mengadakan Kerjasama dengan Berbagai Pihak
Pertanyaan
Jawaban
Apa maksud Bapak “Salah satu strategi meningkatkan mutu efektivitas
dengan
peningkatan kinerja guru di SMAN 1 Badegan saya melakukan kerja
mutu efektivitas kinerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga
guru dengan melakukan lain yang bergerak dalam pengembangan mutu
kerja
sama
dengan kinerja guru ataupun pembinaan guru.”
lembaga
swadaya
masyarakat (LSM) atau
lembaga lain?
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018.
f. Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Guru
Pertanyaan
Jawaban
Benarkah salah satu cara “Benar!! ada beberapa langkah yang saya lakukan dalam
Bapak
meningkatkan pemberian tunjangan kesejahteraan guru yang ada di
mutu efektivitas kinerja SMAN 1 Badegan Ponorogo ini, baik melalui
guru dengan pemberian kesejahteraan yang bersifat materi dan non materi seperti
tunjangan kesejahteraan kenaikan gaji, penghargaan, dan sebagainya.”
guru?
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018.

g. Menciptakan Suasana Kerja yang Nyaman dan Penuh Kebersamaan
Pertanyaan
Jawaban
Mengapa Bapak merasa “Dalam mengantisipasi hambatan pengembangan kinerja
perlu
menciptakan guru, saya berusaha menciptakan lingkungan kerja
suasana
kerja
yang khususnya diruangan guru dengan seideal mungkin,
nyaman
dan
penuh terutama sarana prasarana yang dibutuhkan oleh
kebersamaan
dalam guru misalnya internet, komputer, dsb, serta
rangka
meningkatkan membudayakan 5S (sapa, senyum,salam, sopan, santun)
mutu efektivitas kinerja ketika
berjumpa
dengan
sesame
guru
dan
guru?
siswa.”
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018.

6. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Efektivitas
Kegiatan Ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan Ponorogo
a. Kepala Sekolah Memahami Tujuan Kegiatan Ekstra Kurikuler
Pertanyaan
Jawaban
Kepemimpinan
kepala “Kegiatan ekstrakurikuler bisa dikatakan sebagai
sekolah
dalam program yang wajib dilaksanakan di sekolah yang
meningkatkan
mutu bertujuan untuk menggali potensi bakat dan
efektivitas
kegiatan minat siswa dan selain itu juga dapat membentuk etika
ekstrakurikuler di SMAN dan akhlaknya sehingga mampu terampil di lingkungan
1 Badegan Ponorogo sekolah maupun dengan masyarakat sebagai kegiatan
diawali
dengan penunjang program intrakurikuler di sekolah.”1
pemahaman akan tujuan “Kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan
kegiatan ekstra kurikuler pembelajaran yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran
itu
sendiri,
bisakah sekolah yang biasanya dilaksanakan di sore hari yang
Bapak menjelaskan hal bertujuan untuk menambah skil siswa dan menggali
tersebut?
potensi yang di miliki oleh siswa itu sendiri”2
1
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018.
2
Wawancara dengan Bapak Didin Prasetyo, Pebruari 2018.
b. Pengelolaan/Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Sudah Berjalan
dengan Baik
Pertanyaan
Bagaimana
pengelolaan/manajemen
kegiatan ekstrakurikuler
agar
dapat
berjalan

Jawaban
“Manajemen ekstrakurikuler memang sudah di terapakan
di sekolah namun tidak terlaksana secara maksimal. Akan
tetapi kepala sekolah dan pihak sekolah sudah berusaha
untuk menerapkan manajemen dengan baik yaitu dengan

dengan baik?

cara membuat program-program yang akan di laksanakan
baik di bidang akademik maupun dibidang non
akademiknya.”
Wawancara dengan Bapak Tony Sutikno, Pebruari 2018.

c. Perencanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Telah Terkelola dengan Baik
Pertanyaan
Kepemimpinan
kepala
sekolah
dalam
meningkatkan
mutu
efektivitas
kegiatan
ekstrakurikuler di SMAN
1 Badegan Ponorogo
diawali
dengan
perencanaan
kegiatan
ekstrakurikuler
telah
terkelola dengan baik,
bagaimana
menurut
Bapak?

Jawaban
“Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler ini adalah proses
penyusunan
dan
pembentukan program kerja. Dari uraian kegiatan, target,
sasaran,
waktu,
penanggung jawab hingga sumber dana. Semua itu harus
direncanakan dengan baik dan maksimal agar tujuan dari
kegiatan ekstrakurikuler tersebut dapat tercapai dengan
baik. Mengenai perencanaan ekstrakurikuler ini tentu
yang pertama melibatkan kepala sekolah di bantu oleh
waka kurikulum dan waka kesiswaan serta guru pembina
esktrakurikuler sekolah. Dan selanjutnya melakukan
koordinasi penyusunan program ekstrakurikuler yang
akan di laksanakan.”1
“Perencanaan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di
dan dilaksanakan di awal tahun ajaran baru dimulai
dengan membentuk tim work dan menyusun struktur
organisasi yang bertugas merancang program ekskul
yang yang kreatif dan innovatif. Dan dari perencanaan
kegiatan ekstrakurikuler ini diharapakan dapat
membentuk pencapaian dan keberhasilan sekolah dalam
mencapai visi dan misinya. Yaitu menciptakan
lingkungan yang asri, disiplin, mandiri, harmonis dan
berbudi pekerti.”2
1
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018.
2
Wawancara dengan Bapak Tony Sutikno, Pebruari 2018.
d. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler di Sekolah Telah
Berlangsung dengan Baik

Sesuai

Aturan

Teknis

dan

Waktu

Pelaksanaan
Pertanyaan
Bagaimana pelaksanaan
kegiatan
pembelajaran
ekstrakurikuler
di
sekolah Bapak?

Jawaban
“Pelakasnaan pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler di
ini di laksanakan di luar jam pembelajaran biasa yaitu
pada sore hari setelah siswa pulang dari sekolah yang
dimulai dari jam 15:00-17:00 dan juga memanfaatkan
hari libur seperti hari minggu untuk pelaksanaannya
dimanasetiap kegiatan ini sudah terjadwal dan
disesuaikan
dengan
konidisi
sehingga
tidak

memungkinkan terjadinya bentrokan anatara kegiatan
yang satu dengan yang lainnya dikarena sebagian siswa
ada yang mengikuti beberapa jenis kegiatan
ekstrakurikuler.”1
“Program
pengembangan
diri
dalam
kegiatan
ekstrakurikuler di SMAN 1 Badegan ini sudah sesuai
dengan arahan teknis yang berlaku sudah sesuai
dengan tuntutan kurikulum maupun satuan pendidikan.
Misalnya di bidang pramuka itu merupakan tuntutan dari
kurikulum 2103 wajib untuk dilaksanakan.”2
“Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sudah di atur
sesuai dengan program
masing-masing setiap
pembinanya dan sudah di jadwalkan oleh bagian
kurikulum dalam artian tidak mungkin akan terjadi
bentrok antara olah raga dengan seni ataupun dengan
jenis kegiatan ekstra yang lainnya dan selama ini sudah
berjalan pada waktu sore hari mulai dari jam 3 sampai
jam 5 sore.”3
1
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018.
2
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018.
3
Wawancara dengan Bapak Didin Prasetyo, Pebruari 2018.
e. Kepala

Sekolah

Berperan

Aktif

dalam

Pengelolaan

Kegiatan

Ekstrakurikuler
Pertanyaan
Dari data yang ada,
diketahui bahwa Bapak
berperan aktif dalam
pengelolaan
kegiatan
ekstrakurikuler? Bisakah
bapak jelaskan hal ini?

Jawaban
“Dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
adalah salah satunya di awali dengan rapat koordinasi
yang di mulai dengan rapat kecil terlebih dahulu. Rapat
kecil itu di hadiri oleh waka kurikulum, waka sarana dan
prasarana, waka kesiswaan dan waka hubungan
masyarakat dan komite serta setiap pembina dari kegiatan
ekstrakurikuler tersebut dengan konsepkonsep yang
dilakukan oleh kepala sekolah menyampaikan bahwa
programprogram yang harus dijalankan di bidang
ekstarkurikuler, misalnya kepala sekolah memberikan
tugas kepada guru pembina tentang pelaksanaan dari
kegiatan ekskul tersebut.Selanjutnya kita juga harus
melihat struktur organisasinya tentang program apa saja
yang harus di jalankan sesuai dengan struktur yang telah
di tetapkan dan di rancang bersama. Setelah kepala
sekolah membagikan semua tugas-tugas guru maka
kepala sekolah berperan saya dalam mengontrol atau
mengawasi semua kegiatan sejauh mana kegiatan
tersebut dijalankan. Untuk mengevaluasi kegiatan
tersebut di lakukan sekali dalam satu bulan, kemudian
setiap koordinator atau pembina diwajibkan untuk

memberikan laporan dari semua kegiatan itu di laporakan
kepada kepala sekolah untuk di evaluasi dan tidaklanjuti
atau di benahi untuk perbaikan kedepannya.”1
“Selama ini yang saya lihat dimulai dari bapak kepala
sekolah ini di pindahkan kesekolah ini. Semua tugas dan
tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah sudah di
jalankan dengan baik. Naahh, khusunya di bidang
kegiatan ekstarkurikuler kepala sekolah jika tidak
memiliki kesibukan lain selalu menyempatkan diri untuk
melihat dan memantau serta mengawasi proses
pelaksanaan dari kegiatan ekstrakurikuler bahkan
kadang-kadang ikut melatih dan membimbing siswa
misalnya memberikan motivasi kepada siswa dan yang
lain-lainnya. Kepala sekolah kami selalu mendukung
setiap kegiatan yang di jalankan di sekolah.”2
“Ya pernah, bapak kepala sekolah kami sering ikut
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler,
misalnya kemaren saya ikut ekstrakurikuler di bidang
keagamaan yaitu rohis. Disini bapak kepala sekolah yang
menjadi pemberi materi kepada kami dan menjadi guru
pembimbing kami”.3
1
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018.
2
Wawancara dengan Bapak Tony Sutikno, Pebruari 2018.
3
Wawancara dengan siswa, Pebruari 2018.
f. Kepala Sekolah Menerapkan Strategi dan Kebijakan Khusus dalam
Pelaksanaan dan Pengelolaan Kegiatan Ekstrakurikuler)
Pertanyaan
Bisakah Bapak jelaskan
Strategi dan kebijakan
khusus
dalam
pelaksanaan
dan
pengelolaan
kegiatan
ekstrakurikuler di SMAN
1 Badegan Ponorogo?

Jawaban
“Dalam meningkatkan kualitas disebuah sekolah itu baik
dalam halpembelajaran maupun non pembelajaran itu
harus adanya kebijakan dari kepala sekolah yang mutlak,
kebijakan yang saya lakukan disini yaitu dalam sekolah
yaitu saya menerapkan kepada seluruh guru yang ada di
sekolah SMAN 1 Badegan supaya disiplin waktu yaitu
pada jam yang telah di tetapakan dan kemudain membuat
tata tertib yang harus di taati bersama apabila ada yang
melanggar akan di kenakan sanksi misalnya guru yang
tidak hadir tanpa alasan akan di beri surat peringatan dan
apabila terulang kembali akan dipotong haknya.
Kemudian jika siswa yang melanggar akan di hukum
misalnya dengan membawa pupuk kandang, cabut
rumput, membersihkkan wc dan lain sebagainya. Dan
semua itu adalah kebijakan bersama yang telah disetujui
oleh guru.”1
“Pertama yang saya lakukan sebagai kepala sekolah
dalam meningkatkan bakat siswa yaitu kita harus

menyadarkan siswa terlebih dahulu terhadap pentingnya
pendidikan, yang kedua yaitu kita mengimput data-data
siswa tentang tujuan dia bersekolah dan tujuan dia setelah
lulus dari sekolah ini dia akan kemana. Sebagai kepala
sekolah maupun guru di sekolah ini saya harus mengajari
mereka tentang tujuan sekolah itu apa. Tujuan sekolah
salah satunya yaitu biar mendapat ilmu agar bisa terampil
di sekolah maupun dalam masyarakat. Apabila siswasiswa malas dalam hal belajar, kami sebagai guru harus
siap memberikan bimbingan-bimbingan, yaitu seperti
adanya bimbingan dan konseling yang juga ada di
sekolah ini sehingga dengan adanya bimbingan belajar
maka siswa tersebut hari ke hari semakin meningkat
dalam hal belajarnya. Dengan demikian bukan hanya
cukup dengan bimbingan saja akan tetapi juga dibantu
dengan fasilitas-fasilitas yang memadai di sekolah,
misalnya pada sore hari juga adanya kegiatan
ekstrakurikuler, seperti pramuka, olahraga dan banyak
yang lainnya juga sehingga siswanya dapat meningkatkan
bakatnya melalui kegiatan-kegiatan tersebut, dan juga
bagi siswa-siswa yang kreatif dan berprestasi diberikan
reward atau hadiah dan ada juga yang SPPnya kami
gratiskan
supaya
minatnya
bersekolah
lebih
ditingkatkan.”2
"Dalam lembaga pendidikan ini upaya peningkatan mutu
sekolah yaitu dengan menyamakan cara berpikir dengan
pihak terkait, penataan guru (mengadakan rapat rutin dan
evaluasi), penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan
administrasi sekolah, penelitian atau pengembangan ilmu
pengetahuan serta tidak kalah pentingnya yaitu
pengambilan keputusan yang akan menghasilkan
kebijakan-kebijakan yang tepat demi majunya sekolah
ini".3
"Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu
efektivitas pendidikan di madasah aliyah ini adalah
dengan cara melengkapi semua sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh guru maupun siswa untuk
melakukan proses belajar mengajar yang baik,
meningkatkan kualitas guru dan staf sekolah serta
meningkatkan potensi peserta didik sehingga tercapailah
visi dan misi yang dikembangkan oleh sekolah".4
"Sekarang sekolah ini telah menggunakan KTSP yang
mana kurikulum tersebut telah disahkan oleh pemerintah
dan kami disini berusaha mengikuti dan bersaing sehat
dengan sekolah menengah atas setingkatnya khususnya di
wilayah Ponorogon dan kepala sekolah membantu para
guru dalam penggunaan strategi atau metode yang baik

serta menyiapkan materi-materi yang akan dibeikan
kepada anak didik dengan cara membina guru atau
dengan mengikuti pelatihan-pelatihan".5
"Kepemimpinan beliau selama ini memang sangat
demokratis jika dibandingkan dengan kepemimpinan
kepala sekolah sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan
baiknya hubungan komunikasi beliau dengan para guru
dan karyawan disini. Hal ini ditujukan dengan adanya
rapat apabila terdapat permasalahan, khusunya mengenai
perkembangan SMAN 1 Badegan kedepan sehingga para
guru dapat mengetahui permasalahan yang sedang
dihadapi serta dapat memberikan masukan-masukan
secara leluasa".6
"Selama menjabat di sekolah ini sebagai kepala, beliau
sangat berkompeten dalam pengambilan keputusan yang
telah
menghasilkan
kebijakan-kebijakan
untuk
meningkatkan pendidikan yang bermutu di sekolah ini,
sekalipun dalam prakteknya tidak jarang hambatanhambatan itu muncul sehingga proses pelaksanaan
pendidikan yang bermutupun ikut terhambat".7
1
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018
2
Wawancara dengan Kepala Sekolah h, Pebruari 2018
3
Wawancara dengan Kepala Sekolah, Pebruari 2018
4
Wawancara dengan Bapak Didik Sudarmoko, Pebruari 2018.
5
Wawancara dengan Bapak Sumantokepala sekolah, Pebruari 2018
6
Wawancara dengan Bapak Agus Suryanto, Pebruari 2018.
7
Wawancara dengan Bapak Tony Sutikno, Pebruari 2018.

PROFIL SMA NEGERI 1 BADEGAN

2. SEKOLAH
a. Nama sekolah

:

SMAN 1 BADEGAN

b. Tingkat/Status sekolah

:

Negeri

c. Status Akreditasi

:

A

d. NSS

:

301051113001

e. Alamat Sekolah

: Jln. Ki Ageng Punuk, No. 2, Ds.
Menang

f. Kecamatan

:

Jambon

g. Kabupaten

:

Ponorogo

h. Waktu belajar

:

Pagi

i. Berdiri Sejak

:

1984

j. Ijin operasional terakhir tgl

:

-

(khusus sekolah Swasta)

3. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH
1.

Nama Kepala sekolah

:

Drs.H NURHADI HANURI, MM

2.

Alamat rumah

:

Perum.Kertosari Indah H 12,
Kel. Kertosari, Babadan,Ponorogo

3.

Telp/Handphone

:

08125956631

4.

Pendidikan

:

S-2

URAIAN
TAHUN LULUS
JURUSAN
FAKULTAS
UNIV/PERG TINGGI
NEGERI/SWASTA
KOTA/KAB

S1

S2

1991
Pend.Bahasa Inggris
Pend.Bahasa dan Seni
IKIP PGRI Madiun

2012
Manajemen pendidikan
Ekonomi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Ponorogo
Swasta
Ponorogo

Swasta
Madiun

S3

4. DATA SISWA
a. MENURUT KELAS
NO

KELAS

ROMBEL

1

X

10

2
3

XI
XII

10
8

Jumlah

28

JENIS KELAMIN
LAKI - PEREMPUAN
LAKI

JURUSAN
MIPA 5 ,
IPS 4
IPA:5 IPS:5
IPA:4 IPS:4

JUMLAH

84

240

324

80
81

275
188

355
269

b. MENURUT USIA
NO

USIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

< 13 tahun
13 tahun
14 tahun
15 tahun
16 tahun
17 tahun
18 tahun
19 tahun
20 tahun
21 tahun
>21 tahun
Jumlah

X
L

P

44
40

50
154
40

84

240

KELAS
XI
L
P

JUMLAH

XII
L

P

30
44
6

25
75
122
53

25
56

65
90
33

80

275

81

188

L

P

L+P

4. MENURUT NILAI UJIAN NASIONAL TAHUN 2016-2017
NO

MATA PELAJARAN

JURUSAN IPA

JURUSAN IPS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bahasa Indonesia
Matematika
Bahasa Inggris
Ekonomi
Geografi
Sosiologi
Fisika
Biologi
Kimia
Rata Rata semua mapel

7.81
7.84
8.01

7.49
7.95
7.98
7.34
7.59
7.83

7.97
7.35
7.35
7

BAHASA

7

5. MENURUT NILAI UJIAN NASIONAL TAHUN 2015 – 2016
NO
1
2
3
4
5
6

MATA PELAJARAN
Bahasa Indonesia
Matematika
Bahasa Inggris
Ekonomi
Geografi
Sosiologi

JURUSAN IPA

JURUSAN IPS

77.78
73.15
73.60

70.95
75.80
68.61
63.64
60.28
70.96

BAHASA

7
8
9

Fisika
Biologi
Kimia
Rata Rata semua mapel

71.34
75.71
60.13
71

68

6. KETENAGAAN ( KASEK, GURU dan KARYAWAN )
a. BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Jabatan
Kasek
Guru
Karyawan/
Administrasi

Status kepegawaian
Tetap
Tdk
Gol Gol
Gol
Gol
Yaya
Tetap
I
II
III
IV
san
L P L P L P
L
P L
P L
P
1
4 10 17 5
7
6
1

3 1 1

6

Bantu
Pusat
L

Bantu
Daerah

P

L

Jumlah

P

L
1
28

1

P
21

11

2

b. BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN MASA KERJA
SELURUHNYA
Kelompok Umur (tahun)
Jabatan

<20

Kepala Sekolah
Tetap
Guru Tdk
tetap
Bantu
Pusat
Bantu
Daerah
Jumlah Guru
Karyawan/
Administrasi

2029

3039

4049

5059

12

1
22

3

2

11

2

23

23

10

3

>59

<
5

Jml
1
37

3

Masa Kerja seluruhnya
10 15
520- 25
9
24
>
14 19
1
11
13 10
3

13

7

6

50

7

17

Jml
1
37
13

13

13

6

11

4

50

7

13

c. BERDASARKAN IJASAH TERTINGGI
Ijasah tertinggi
Jabatan

<=
SMA
L

Kepala Sekolah
Tetap
Guru
Tdk
Tetap
Bantu
Pusat
Bantu
Daerah
Jumlah guru
Karyawan/
Administrasi

6

P

D1
L

D2
P

L

D3
P

L

D4/S1

P

L

P

1

15
3

9
9

1

18
5

12
2

S2
L
1
7

87

S3
P
6
1

L

JUMLAH
P

L
1
23
7

P
16
6

27
11

22
2

d. BERDASARKAN MATA PELAJARAN
NO
1
2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

MATA PELAJARAN
PPKN
Pendidikan Agama
a. Islam
b. Protestan
c. Katolik
d. Budha
e. Konghuchu
Bhs dan Sastra Indonesia
Bhs Inggris
Sejarah Nasional
Olah Raga
Matematika
IPA
a. Fisika
b. Biologi
c. Kimia
IPS
a. Ekonomi
b. Sosiologi
c. Geografi
d. Sejarah Budaya
e. Tata Negara
f. Antropologi
Teknologi Informatika
Komputer
Pendidikan seni
Bahasa Asing Lain
Bimbingan dan Penyuluhan
Ketrampilan
Kesenian
Muatan Lokal
a. Sains Integrasi
b. Bahasa Daerah
c. Pertanian
d. Peternakan
e. Kerochanian/Agama
f. Kerajinan
g. Pertukangan
h. Lain-ain

KEBUTUHA
N
3

YANG ADA
GT
GTT
3

3

3

1

2

3

4
4
2
2
5

3
4
1
1
5

`1
1
2
2

4
5
3
3
5

2
3
3

2
3
3

3
2
1

3
2
1

1

4
2
1

2

2

1

3

2
1
4

2
1
3

1
1

3
2
3

3

3

15

52

2
3
3

3

JUMLAH

JUMLAH

50

37

7. JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI / KARYAWAN MENURUT JENIS
PEKERJAAN
Kepala
TU
L P
1

Bendahara
L
1

P

Petugas
Perpustakaan
L
P
1
1

Staf TU
L
3

P
1

Penjaga
Sekolah
L
P
1

Pesuruh
L
4

P

LainLain
L
P

Jumlah
L
11

8. SARANA PRASARANA / FASILITAS
1. BUKU DAN ALAT PENDIDIKAN MENURUT MATA PELAJARAN

P
2

BUKU

NO

1
2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

MATA PELAJARAN

PPKN
Pendidikan Agama
a. Islam
b. Protestan
c. Katolik
d. Budha
e. Konghuchu
Bhs dan Sastra
Indonesia
Bhs Inggris
Sejarah Nasional
Olah Raga
Matematika
IPA
a. Fisika
b. Biologi
c. Kimia
IPS
a. Ekonomi
b. Sosiologi
c. Geografi
d. Sejarah Budaya
e. Tata Negara
f. Antropologi
Teknologi Informatika
Komputer
Pendidikan seni
Bahasa Asing Lain
Bimbingan dan
Penyuluhan
Ketrampilan
Muatan Lokal
1. Sains Integrasi
2. Bahasa Daerah
3. Pertanian
4. Peternakan
5. Kerochanian/
Agama
6. Kerajinan
7. Pertukangan
8. Lain-ain
JUMLAH

PEGANGA
N
GURU
JM
JML
L
JUDU
EK
L
S
3
3

TEKS
SISWA

PENUNJAN
G

ALAT PENDIDIKAN

JM
JM
JML
L
JML
L PERAG PRAKT
JUDU
MEDIA
EK JUDUL EK
A
IK
L
S
S
2
685
1
3

3

2

2

685

1

2

3

3

2

685

1

3

3
3
3
3

5
2
2
4

2
2
2
2

685
685
685
685

1
1
1
1

5
2
2
4

3
3
3

2
3
3

2
2
2

685
685
685

1
1
1

2
3
3

3
3
3

4
2
1

2
2
2

685
685
685

1
1
1

4
2
1

2

3

2

685

1

3

2
2
2

3
2
3

2
2
1

685
685
685

1
1
1

2
2
2

2

1

1

685

1

1

49

48

32

685

18

46

9. LUAS TANAH DAN KEPEMILIKAN
STATUS
PEMILIKAN

LUAS
PENGGUNAAN
TANAH
BANGUNA HALAMA LAPANGAN KEBU
SELURUHN
N
N
OLAHRAGA
N
YA

SERTIFIK
AT
MILIK

…….m2

BELUM
SERTIFIK
14.000 m2
AT
…….m2

BUKAN MILIK

…….m2

…….m2

…….m2

3,553 m2

2,75 m2

6,054 m2

……m2

…….m2

……m2

LAIN
2

….m2

….m2

….m2

1,643
m
……m
2

……m
2

10. PERLENGKAPAN ADMINISTRASI
MESIN
FILLING
PRINTE
BRANKA KABINET
KOMPUTE R
KETI STENSI FOTO
S
/
R TU
TU
K
L
COPY
ALMARI
8 Unit

4
Unit

1
Bua
h

2 Buah

1 Buah

2 Buah

MEJ KUR
A
SI
TU
TU
7
Bua
h

2 Buah

MEJ
A
GUR
U

KUR
SI
GUR
U

7
49
49 Buah
Buah
Buah

11. PERLENGKAPAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH
KOMPUTER

PRINTER

LCD

ALMARI

TV

MEJA
SISWA

KURSI
SISWA

31 unit

3 unit

4 unit

2 buah

3 buah

342 buah

685 buah

12. PENGGUNAAN LABORATORIUM
RATA-RATA
PENGGUNAAN

IPA

FISIKA

BIOLOGI

KIMIA

IPS

BAHASA

LABORATORIUM
PER MINGGU

Jam

38 Jam

44 Jam

38 Jam

Jam

Jam

COMPUTER

40

Jam

13. RUANG MENURUT JENIS STATUS PEMILIKAN, KONDISI DAN LUAS
BUKAN
MILIK

MILIK
NO

JENIS RUANG

BAIK
JML

1.
2

Ruang Teori/Kelas
Lab IPA

28

LUAS
(m2)
1344

RUSAK
RINGAN
JM
LUAS
L
(m2)

RUSAK
BERAT
LUAS
JML
(m2)

JM
L

LUA
S
(m2)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Lab Kimia
Lab Fisika
Lab Biologi
Lab Bahasa
Lab IPS
Lab Komputer
Ruang
Perpustakaan
Ruang Ketrampilan
Ruang Serbaguna
Ruang UKS
Ruang Media
Ruang BP/BK
Ruang Kasek
Ruang Guru
Ruang TU
Ruang OSIS
Ruang Ibadah
Masjid/Musholla
Kamar mandi / WC
Kasek

1

120

1

150

1
1

120
120

1
1
1
1
1
1
2
1
1

84
18
120
40
60
120
52
48
120

1

3

Kamar Mandi/ WC
guru
Kamar Mandi/ WC
Siswa
Gudang
Unit Produksi
Koperasi
Parkir Guru
Parkir Siswa
Rumah Kasek
Asrama Guru
Asrama Siswa
Rumah Penjaga
Sanggar MGMP /
PKG
Kantin
Gedung Serbaguna
Pos Satpam

4

48

7

72

3

60

1
1
2

40
30
700

1

65

2

40

1

8

DATA PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DARI
TAHUN 2015-2018

1. Prestasi Siswa Dalam Bidang Olah Raga
NO

NAMA LOMBA YANG
DIIKUTI

1.

Kejuaraan Pencak Silat
Pelajar SMP, SMA/SMK
Tingkat Kab. Ponorogo

2.

Prusiking

3.

Prusiking

NAMA SISWA
YANG
MENGIKUTI
MERRIS
Rengga
Mahendra
RUPIN

TAHUN

PRESTASI
YANG DIRAIH

2016

JUARA 1

2017

JUARA 3

2017

JUARA 1

2. Prestasi Siswa Dalam Bidang Seni
NAMA LOMBA YANG
DIIKUTI

NAMA SISWA
YANG
MENGIKUTI

TAHUN

PRESTASI YANG
DIRAIH

Pentas Teater Rutin
Perkumpulan Seni Teater
Ponorogo di Gedung Kesenian
Ponorogo

Dwi Prastiwi

2017

Nominator
Sutradara Terbaik

2.

Pentas Teater Rutin
Perkumpulan Seni Teater
Ponorogo di Gedung Kesenian
Ponorogo

Dinnar Anugrah
Rahayu

2017

Nominator Penulis
Naskah Terebaik

3.

Pentas Teater Rutin
Perkumpulan Seni Teater
Ponorogo di Gedung Kesenian
Ponorogo

Dahlia Eka
Permatasari

2017

Nominator Penata
Artistik

4.

Pentas Teater Rutin
Perkumpulan Seni Teater
Ponorogo di Gedung Kesenian
Ponorogo

Rifal Maulana

2017

Nominator Aktor
Terbaik

5.

Pentas Teater Rutin
Perkumpulan Seni Teater
Ponorogo di Gedung Kesenian
Ponorogo

Yogi Yudatama

2017

Aktor Terbaik

No

1.

3. Prestasi Siswa Dalam Bidang lainnya ( selain Olah Raga dan Seni )
No

NAMA LOMBA YANG DIIKUTI

NAMA SISWA
YANG
MENGIKUTI

TAHUN

PRESTASI
YANG
DIRAIH

1.

Campus Islamic Fair dengan tema
“Menggali Potensi Pemuda Islam
dengan Kreasi dan Literasi”

Ranti Ninda
Kartika

2017

Juara 3

2.

Campus Islamic Fair dengan tema
“Menggali Potensi Pemuda Islam
dengan Kreasi dan Literasi”

Shelyana
Wulandari

2017

Juara
Harapan 3

3.

Gala Night Celebration 2017

Hesti N

2017

Peringkat 3

4.

Kesiapsiagaan Bencana

Friska P

2017

Peringkat 1

5.

Gala Night Celebration 2017

Friska P

2017

Peringkat 3

6.

Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas

Danariyanto

2017

Juara 2

7.

Sparkling Night Show

Ita Rahayu

2017

Peringkat 3

8.

Sparkling Night Show

Fredy

2017

Peringkat 3

9.

Sparkling Night Show

Hesti Nopitasaari

2017

Peringkat 3

10.

Sparkling Night Show

Finti R

2017

Peringkat 3

11.

Phone Photography Contest

Romario

2017

Peringkat 2

12.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Jessica Cintia
Wati

2017

Finalis

13.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Melinda H

2017

Finalis

14.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Ayu Larasati

2017

Finalis

15.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Putri Shiva Aulia

2017

Finalis

16.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Ririn Irina

2017

Finalis

17.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Eka Anis R

2017

Finalis

Intan Damayanti

2017

Finalis

Vicky Alfian N.S.

2017

Finalis

18.

19.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

20.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Ika Nopita A

2017

Finalis

21.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Yanti Widio
Astuti

2017

Finalis

22.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Kristina Yuliana

2017

Finalis

23.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Bela Anisa T.D

2017

Finalis

24.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Shelyana
Wulandari

2017

Finalis

25.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Dian Nopita F

2017

Finalis

26.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Ranti Ninda K

2017

Finalis

27.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Yuniar Retno N

2017

Finalis

28.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Tasya Anindya R

2017

Finalis

29.

Youth Debate Competition II Nasional
2017

Ranti Nindya
Kartika

2017

Finalis

30.

Youth Debate Competition II Nasional
2017

Yuniar Retno N

2017

Finalis

31.

English Serius Fever VI

Shelyana
Wulandari

2017

Finalis

32.

English Serius Fever VI

Ayu Larasati

2017

Finalis

33.

English Serius Fever VI

Ranti Ninda
Kartika

2017

Finalis

34.

Lomba Business Plan “Ekonomi
Kreatif untuk Masa Depan Bangsa”

Laziza Octa
Amanda

2016

Juara 3

35.

Lomba Business Plan “Ekonomi
Kreatif untuk Masa Depan Bangsa”

Intan Damayanti

2016

Juara 3

36.

Lomba Business Plan “Ekonomi
Kreatif untuk Masa Depan Bangsa”

Tasya Anindya
Rahma

2016

Juara 3

37.

Lomba Business Plan “Ekonomi
Kreatif untuk Masa Depan Bangsa”

Ika Nopita
Ardiana

2016

Juara 3

38.

Bisnis Plan Ekonomi Kreatif Untuk
Masa Depan Bangsa

Danariyanto

2016

Juara 1

39.

Naftex National Bisnis Plan
Competition

Yuniar retno N

2016

Finalis

40.

Naftex National Bisnis Plan
Competition

Ranti Ninda K

2016

Finalis

41.

Lomba Menulis Artikel Tingkat
Kabupaten

Ayu Larasati

2016

Finalis

42.

Olympiade Pariwisata V untuk
SMA/SMK Tingkat Nasional

Shelyana
Wulanadari

2016

Finalis

43.

Olympiade Pariwisata V untuk
SMA/SMK Tingkat Nasional

Puri Rahmawati

2016

Finalis

44.

Olympiade Pariwisata V untuk
SMA/SMK Tingkat Nasional

Intan Diah
Kusuma

2016

Finalis

45.

Lomba PKPM Tingkat Nasional IV

Eka Anis R

2016

Finalis

46.

Lomba PKM Tingkat Nasional IV

Yuniar retno N

2016

Finalis

47.

Lomba PKM Tingkat Nasional IV

Ayu Larasati

2016

Finalis

48.

Lomba PKM Tingkat Nasional IV

Ranti Ninda K

2016

Finalis

49.

Lomba Jelajah Jogjakarta Tingkat
Nasional

Danariyanto

2016

Finalis

50.

Lomba Karya Tulis Ilmiah Siswa Se
Jawa Bali

Danariyanto

2016

Finalis

51.

National Writing Competition

Danariyanto

2016

Finalis

52.

Lomba Essay National Kategori
SMA/Sederajat

Danariyanto

2016

Finalis

53.

Lomba PKM Tingkat Nasional IV

Danariyanto

2016

Finalis

54.

Lomba Busines Plan Competition
Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat Se
Jatim, Dengan Tema “Mengembangkan
Jiwa Kewirausahaan Sejak Dini Dalam
Menghadapi MEA”

Yuniar Retno
Ningtias

2015

Juara 3

55.

Lomba Busines Plan Competition
Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat Se
Jatim, Dengan Tema “Mengembangkan
Jiwa Kewirausahaan Sejak Dini Dalam
Menghadapi MEA”

Ranti Ninda
Kartika

2015

Juara 3

56.

Smart National Innovation of Writing

Danariyanto

2015

Finalis

57.

Lomba Essay Nasional

Danariyanto

2015

Finalis

58.

Lomba Menulis Essay Tingkat
Nasional

Jessica Cintia
Wati

2017

Juara 1

59.

Perkemahan Rohis Nasional

Danariyanto

2016

Finalis

60.

FLS2N Didang Film Pendek

Danariyanto

2016

Juara 2

61.

Esai Gizi Tingkat Nasional di Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta

Shelyana
Wulandari

2017

Juara 1

62.

Esai Gizi Tingkat Nasional di Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta

Intan Diah
Kusuma

2017

Finalis

63.

Esai Gizi Tingkat Nasional di Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta

Eka Anis
Rahayuningsih

2017

Finalis

64.

Essay Competition Telemotion Tingkat
Nasional di ITB Bandung

Shelyana
Wulandari

2017

Juara 2

65.

Essay Competition Telemotion Tingkat
Nasional di ITB Bandung

Ranti Ninda
Kartika

2017

Juara 2

66.

Lomba Artikel Ilmiah Kesehatan SeJawa Timur di Akbid Harapan Mulya

Ayu Larasati

2017

Juara 3

Arum Alra
Warani

2017

Juara 2 atau
peraih
medali perak

Arum Alra
Warani, Ranti
Ninda Kartika,
Eka Anis
Rahayuningsih,
Laili Husnul
Hidayah, Ayu
Larasati

2017

Juara 1

67.

68.

Lomba Festival Inovasi dan
Kewirausahaan Siswa Indonesia
(FIKSI) 2017 tingkat nasional
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Lomba Busines Plan Competition
Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat Se
DIY dan Jawa Timur, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

4. Prestasi Guru Bidang Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran
No

NAMA LOMBA YANG
DIIKUTI

NAMA GURU
YANG
MENGIKUTI

TAHUN

PRESTASI YANG
DIRAIH

1

Lomba Kreatifitas Ilmiah
Tingkat kabupaten

Rustiani Widiasih,
M.Pd

2013

Juara Harapan 1

2

Lomba Kreatifitas Ilmiah
Tingkat Kabupaten

Rustiani Widiasih,
M.Pd

2013

10 Besar

3

Indigenus (Inovasi dan Kreasi
Generasi Muslim)UKMI

Rahmadi Aldilah

2014

Juara 1

4

Lomba Kreatifitas Guru Tingkat
Nasional

Rustiani Widiasih,
M.Pd

2014

Juara 3

Lomba Menulis Esai Tingakat
Nasional & Seminar Literasi

5

Rahmadi Aldilah,
S.Si

2017

Special Award

5. Prestasi Sekolah Dalam Bidang Sosial/Keindahan, Kebersihan Sekolah dan
Kewirausahaan
No

BIDANG

PENGHARGAAN
YANG
DIPEROLEH

TINGKAT

TAHUN

INSTANSI
PEMBERI
PENGHARGAAN

1.

Sosial

PMR Wira

Provinsi

2017

SMA Negeri 1
Badegan Ponorogo

2.

Sosial dalam
Menulis Essay
Tingkat Nasional
Dan Seminar
Literasi 2017

Sekolah Teraktif

Nasional

2017

Universitas Sebelas
Maret

3.

Sosial dalam Lomba
Islamic Art Festival

Juara 1

Provinsi

2017

Universitas
Darulsalam Gontor

4.

Lomba Prusiking

Juara Delegasi
Terbanyak

Kabupaten

2017

SMAN 3 Ponorogo

5.

Sosial dalam
perkumpulan Seni
Teater ponorog

Penata Artistik
Terbaik

Kabupaten

2017

Dinas Pariwisata

6.

Sosial dalam
perkumpulan Seni
Teater ponorog

Penampil Terbaik

Kabupaten

2017

Dinas Pariwisata

Sosial dalam
perkumpulan Seni
Teater ponorogo

Pengisi Acara
Pentas Rutin

Kabupaten

2017

Dinas Pariwisata

8.

Sosial dalam
perkumpulan Seni
Teater ponorog

Nominator
Penampilan Terbaik

Kabupaten

2017

Dinas Pariwisata

9.

Sosial

Sekolah teraktif 1

Nasional

2016

Fakultas Peternakan
Unsoed

10.

Sosial dalam Pencak
Silat Pelajar

Juara Umum

Kabupaten

2016

Dinas Pendidkan

Sekolah Adiwiyata

Kabupaten

2015

Kabupaten

Pengembang dan

Kabupaten

2015

Kabupaten

7.

11.

12.

Peduli dan
Berbudaya
Lingkungan

Sosial

Pelestari Seni
Reyog Ponorogo
Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur

13.

Lomba Stand
Pameran Pendidikan
Hasil Karya Guru
Dan Siswa

Juara 3

Provinsi

2015

14.

Lomba Galapalmera
antar PMR Madya
dan PMR Wira

Terbaik Pertama

Provinsi

2017

SMAN 1
PONOROGO

15.

Lomba Galapalmera
antar PMR Madya
dan PMR Wira

Terbaik Ketiga

Provinsi

2017

SMAN 1
PONOROGO

KEPALA SEKOLAH
Drs. H. NURHADI HANURI, MM

STRUKTUR SMA NEGERI 1 BADEGAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
KOMITE
THORIQ HARDONO, SE
WK. UR.KURIKULUM
SUMANTO, S.Pd
WaliKelas X MIPA 1
WaliKelas X MIPA 2
WaliKelas X MIPA 3
WaliKelas X MIPA 4
WaliKelas X MIPA 5
WaliKelas X IPS 1
WaliKelas X IPS 2
WaliKelas X IPS 3
WaliKelas X IPS 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

KEPALA TU
TUKIMUN

WK. UR. KESISWAAN
TONY SUTIKNO, S.Pd, M.PdI

KEN RUDATIN, S.Si
RUSTIANI WIDIASIH, M.Pd
Drs. Gimo
RAHARDIANTI ,M.Pd
HASYIM AS”ARI, S.Pd, M.MPd
TINING WAHYU L, S.Pd
Drs. AGUS SURYANTO
TRI SUSATYAWATI, S.Pd, M.PdI
DJEMANI, S.Pd

DJEMANI, S.Pd
NUR ALI, S.Pd
Drs. SISWONDO
Drs. NURDIN
Drs. AGUS SURYANTO
SUNARTO,S.Pd,M.Pd
Drs. AGUS WINARDI
Drs. ALI DAROKAH
Hj. ARUM ANDARUKMI, S.Pd
SUMANTO, S.Pd
Hj. MUSLIKHAH, S.Pd
SISWARI, S.Pd
Drs. HARIYANTO

WAKIL KEPALA SEKOLAH

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

WaliKelas XI.MIPA.1
WaliKelas XI.MIPA.2
WaliKelas XI.MIPA.3
Wali Kelas XI.MIPA.4
Wali Kelas XI.MIPA.5
Wali Kelas XI.IPS.1
Wali Kelas XI.IPS.2
Wali Kelas XI.IPS.3
Wali Kelas XI.IPS.4
Wali Kelas XI.IPS.5
Drs. GIMO
Drs. SUJITO
HERU SUSANTO, S.Pd,M.Pd
SUGENG SUBAGYO,S.Pd
PRIYANDHANA WP,S.Pd
RETNAYU SOFIATI, S.Pd
Hj.SITI KUTSIJAH
TRI SUSATYAWATI, M.PdI
TINING WAHYU L,S.Pd
DIDIK SUDARMOKO, S.Pd, M.MPd
HASYIM AS’ARI, S.Pd, M.MPd
NURUL ISTIQOMAH, S.Pd
RAHARDIANTI, M.Pd

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

WK. UR. SAPRAS
DIDIK SUDARMOKO, S.Pd, M.MPd
SUKARTIN, S.Pd
Wali Kelas XII.IPA.1
JABATAN
GURU
Hj. SITI KUTSIJAH
Wali Kelas XII.IPA.2
SISWARI, S.Pd
Wali Kelas XII.IPA.3
RETNAYU SOFIATI, S.Pd
Wali Kelas XII.IPA.4
SRI PURWATI, M.Pd
Wali Kelas XII IPA 5
KHOIRUL ANAM, M.PdI
Wali Kelas XII.IPS.1
ANITA FITRIANA, M,ESy
Wali Kelas XII.IPS.2
DIDIN PRASETYONINGRUM, S.Pd
Wali Kelas XII.IPS.3
NURUL ISTIQOMAH, S.Pd
Wali Kelas XII.IPS.4
NETTY KUSSETYAWATI, S. Kom
TONY SUTIKNO, M.PdI
ANITA FITRIANA, M.ESy
RUSTIANI WIDIASIH,M.Pd
KEN RUDATIN, S.Si
MAYA PANGASTUTI, M.PSi
SRI PURWATI, M.Pd
KHOIRUL ANAM, S.PdI
NETTY KUTSETYAWATI,S.Kom
DIDIN PRASETYONINGRUM,S.Pd
SUKARTIN, S.Pd
PURWANING HANDAYANI, S.Pd
TUTIK PURWATI, S.Pd
JENI DWI KUNDARTO, S,Pd

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

PALIL, S.Pd
SHOLIKIN, S.Pd
MUFLIHAH WIGUNARTI, S,Pd
RATIH, SE
DWIYONO, S.Pd, MM
SUSIANI NURTYASTUTI, S.Pd
MASHUDI ISMA HARDIHKA, S.Pd
ANIK SUNARNI, S.Pd
TRI HASTUTI, S.S
YUNUS AHMADI, S.Kom
BAGUS MUJISRTO,S.Pd
AYUNING PRITRIA D,S.Pd
LUKMAN AZIS, S.PdI

WK. UR. HUMAS
Drs. HARIYANTO
SUNARTO, S.Pd, M.Pd
Drs. AGUS WINARDI
Hj. MUSLIKHAH< S>Pd
PRIYANDHANA WP, S.Pd
Drs. NURDIN
HERU SUSANTO, S.Pd, M.Pd
Drs. AGUS SURYANTO
PRIYANDHANA WP,S.Pd
Drs. SISWONDO
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60

61
62
63
64
65

MANJA DONO ADM, S.Pd
FAJAR HARDIANA CD, S.Pd
HARYATI, S.Pd
SULIS LESTARI, S.Pd
ALFIAN WELDAN ARNANDA, S.Pd
GAMELINA SRI P, S.Pd
FARIDA ZUHRIANA, M.PdI
SUJAROT, S.PdI
HADI SUSILO, S.Pd

MITA RATNASARI, M.Pd
PUPUT RIANA DEWI, S.Pd

Keterangan :
Garis Koordinasi
Garis Komando
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