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ABSTRAK 
 
Wijayanti, Elvi. 2019. Peran Manajerial Kepala Sekolah dalam Pengembangan 

Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Studi Kasus di SMAN 2 
Ponorogo). Skripsi.  Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI), 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.H. Muhammad Thoyib, M.Pd 

 
Kata Kunci: Peran Manajerial Kepala Sekolah, Mutu Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan 
 

Seorang kepala sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan perannya 
sebagai manajer pendidikan dalam merencanakan, mengoordinasikan dan 
mengevaluasi program-program sekolah sebagai upaya pengembangan mutu 
lembaga pendidikan. Aspek utama dalam dalam hal ini adalah tenaga pendidik 
dan kependidikan, karena merupakan unsur sumber daya input yang harus tersedia 
untuk berlangsungnya proses. Proses disini adalah proses belajar mengajar, karena 
akan berdampak pada mutu lulusannya. Sebagaimana kepala sekolah SMAN 2 
Ponorogo, juga melakukan berbagai inisiatif untuk merancang sistem pendidikan 
yang bermutu sehingga bisa menjamin eksistensi lembaga pendidikan tersebut di 
kalangan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian 
dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana kepala sekolah menyusun program 
pengembangan mutu tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 Ponorogo? 
(2) Bagaimana kepala sekolah mengoordinir pelaksanaan program pengembangan 
mutu tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 Ponorogo? (3) Bagaimana 
kepala sekolah mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan mutu tenaga 
pendidik dan kependidikan di SMAN 2 Ponorogo? 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan teknik yang 
dipilih dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan pengambilan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyusunan program 
pengembangan mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan oleh 
kepala sekolah di SMAN 2 Ponorogo dilaksanakan sebelum awal tahun ajaran 
baru melalui evaluasi diri sekolah (EDS) lalu penyusunan rencana program 
berdasarkan skala prioritas, pelaksanaan rencana, monitoring, evaluasi, refleksi 
dan tindak lanjut. Program-program pengembangan mutu yang disusun adalah 
MGMP, workshop, In House Training (IHT), studi time, pembinaan kepala 
sekolah, dan pelatihan komputer. (2) Pengoordinasian pelaksanaan program 
pengembangan mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan oleh 
kepala sekolah di SMAN 2 Ponorogo dilaksanakan secara sinergis dan 
berkesinambungan dengan melibatkan kepala sekolah, tim penjamin mutu, waka 
sekolah, perwakilan tenaga pendidik, komite dan perwakilan tenaga kependidikan. 
(3) Evaluasi pelaksanaan program pengembangan mutu tenaga pendidik dan 
kependidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMAN 2 Ponorogo yaitu 
dilakukan secara berkala melalui supervisi, evaluasi diri sekolah (EDS), dan 
refleksi. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam konteks pendidikan atau sekolah 

penerapan manajemen untuk meningkatkan mutu paling 

tidak dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya 

terkait jumlah siswa yang mendapat layanan 

pendidikan, kualitas layanan pendidikan (seperti, 

pembelajaran), produktivitas sekolah (efektivitas dan 

efisiensi penggunaan sumber daya, relevansi 

pendidikan, keadilan dalam penyelenggaraan- 

penyelenggaraan pendidikan, partisipasi orangtua dan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan, iklim dan 

budaya kerja sekolah, kesejahteraan guru dan staf 

sekolah, serta demokratisasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Lembaga pendidikan atau sekolah yang 

memenuhi indikator-indikator tersebut termasuk dalam 

kategori sekolah bermutu. Bermutu dalam pengertian 

meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas 

lembaga secara terus-menerus.
1
  

Berbicara masalah peningkatan mutu pendidikan 

memang sangat kompleks dan majemuk karena antara 

faktor yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. 

Namun faktor kunci yang paling dominan adalah 

                                                 
1
Imam Machali dan Ara Hidayat, The Hanbook of Educational 

Manajemen (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 381. 
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pimpinan dalam hal ini kepala sekolah.
2
 Kepala sekolah 

sebagai pemimpin dalam satuan pendidikan mempunyai 

dua jabatan dan peran penting dalam melaksanakan 

proses pendidikan. Pertama, kepala sekolah adalah 

pengelola pendidikan di sekolah, dan kedua, kepala 

sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di 

sekolahnya.
3
 

Sebagai pengelola pendidikan, kepala sekolah 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara 

melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh 

substansinya. Di samping itu, kepala sekolah 

bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya 

manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan 

tugas-tugas pendidikan. Oleh karena itu, sebagai 

pengelola, kepala sekolah memiliki tugas untuk 

mengembangkan kinerja para personal (terutama para 

guru) ke arah profesionalisme yang diharapkan. 

Sebagai pemimpin formal, kepala sekolah 

bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan 

melalui upaya menggerakkan para bawahan ke arah 

pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini kepala sekolah bertugas melaksanakan 

fungsi-fungsi kepemimpinan sekolah, baik fungsi yang 

berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan 
                                                 

2
 Rosalina Ginting dan Titik Haryati, “Kepemimpinan dan Konteks 

Peningkatan Mutu Pendidikan,” Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No. 2, 

Juli 2012, 13. 
3
Imam Machali dan Ara Hidayat, The Hanbook of Educational 

Manajemen, 108. 

2 
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maupun penciptaan iklim dan budaya sekolah yang 

konduktif bagi terlaksananya proses belajar mengajar 

secara efektif, efisien, dan produktif.
 4
 

Untuk memenuhi mutu sekolah yang diharapkan, 

tentulah kita akan menginginkan sesuatu yang ideal. 

Ideal maksudnya memenuhi standar yang sesuai dengan 

kebutuhan minimal sekolah yang dikategorikan 

bermutu. Kepemimpinan sekolah yang ideal adalah 

kepala sekolah memenuhi standar kompetensi kepala 

sekolah. Salah satu diantaranya kepala sekolah harus 

mempunyai kemampuan manjerial sekolah yang baik.
5
  

Fungsi kepala sekolah sebagai manajer 

menduduki fungsi-fungsi manajemen. Fungsi kepala 

sekolah sebagai manajer tidak lepas dari kegiatan 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan 

mengendalikan usaha anggota organisasi, serta 

memberdayakan sumber daya yang telah tersedia secara 

optimal guna mencapai tujuan institusi pendidikan yang 

telah direncanakan.
6
 Dalam rangka melakukan peran 

dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat, untuk memberdayakan 

tenaga pendidik dan kependidikan melalui kerja sama 

atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para 

tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan 

                                                 
4
 Ibid., 109.  

5
 Rosalina Ginting dan Titik Haryati, “Kepemimpinan dan Konteks 

Peningkatan Mutu Pendidikan,” 13. 
6
 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan 

Teoretis dan Permasalahannya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

93. 
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profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang 

program sekolah.
7
 

Namun kenyataanya potret pendidikan di 

Indonesia cukup memprihatinkan. Hal ini sebagaimana 

yang dipaparkan di media kompasiana.com pada 

tanggal 2 Mei 2018 disebutkan bahwa dari data 

UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) 

Report 2016, mutu pendidikan di Indonesia hanya 

menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. 

Sedangkan kualitas guru sebagai komponen penting 

dalam pendidikan tergolong memprihatinkan, berada 

diurutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. 

Mutu pendidikan masih menjadi persoalan di Indonesia. 

Adalah fakta 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi 

standar layanan minimal pendidikan. Bahkan kualitas 

pendidikan Indonesia berada diperingkat 40 dari 40 

negara (The Learning Curve 2014).
8
  

Dengan melihat hal di atas maka seorang kepala 

sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan perannya 

sebagai manajer pendidikan dalam merencanakan, 

mengoordinasikan dan mengevaluasi program-program 

sekolah sebagai upaya pengembangan mutu lembaga 

pendidikan. Aspek utama dalam rangka meningkatkan 

                                                 
7
E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks 

Menyukseksan MBS dan KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), 103. 
8
https://www.kompasiana.com/syarif1970/5ae933c4caf7db6e6f784

102/memprihatinka-potret-pendidikan-indonesia-zaman-now. Diakses 

pada Minggu, 25 November 2018, pukul 13:49 WIB. 

4 
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mutu lembaga pendidikan adalah tenaga pendidik dan 

kependidikan, karena tenaga pendidik dan kependidikan 

merupakan unsur sumber daya input yang harus tersedia 

karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Proses 

yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, 

proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan 

program, proses belajar mengajar serta proses 

monitoring dan evaluasi. Dari berbagai proses 

pendidikan di atas, proses belajar mengajar memiliki 

tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan 

proses-proses lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh sifat 

proses belajar mengajar yang menekankan pada 

pemberdayaan peserta didik.  

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek 

tentang peran manajerial kepala sekolah dalam 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 

di SMAN 2 Ponorogo. Sebagai objek penelitian, 

peneliti berpandangan bahwa SMAN 2 Ponorogo 

merupakan salah satu dari sekolah negeri favorit dan 

unggulan di Kabupaten Ponorogo. Hal itu dibuktikan 

karena beberapa daya tarik yang dimilikinya, diantara 

kedisiplinan, ketertiban, dan juga karena banyak alumni 

SMA Negeri 2 berhasil menduduki jabatan profesi baik 

di instansi pemerintahan maupun swasta, baik tingkat 

regional maupun nasional sehingga hal ini dapat 

mempertinggi kepercayaan masyarakat Ponorogo. 

Seiring dengan berjalannya waktu fasilitas belajar 

mengajar di SMAN 2 Ponorogo makin lengkap, maka 

sudah seharusnya SMAN 2 lebih berkualitas. Hal ini 
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dapat dilihat dari semakin banyaknya alumni yang 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tingi di 

hampir seluruh perguruan tinggi papan atas di negeri ini 

terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
9
 

Disamping itu SMAN 2 Ponorogo ditunjuk sebagai 

sekolah model, dan juga dinobatkan sebagai sekolah 

jaringan.
10

 

Sebagaimana pula kepala sekolah SMAN 2 

Ponorogo, juga telah melakukan berbagai inisiatif untuk 

merancang sistem pendidikan yang bermutu sehingga 

bisa menjamin eksistensi lembaga pendidikan tersebut 

di kalangan masyarakat. diantara program peningkatan 

mutu pendidikan di SMAN 2 Ponorogo yaitu 

melakukan hubungan kerjasama dengan sekolah luar 

negeri berupa student excghange (pertukaran pelajar) 

dengan Thailand. SMAN 2 Ponorogo mengirimkan 19 

siswa ke negara tersebut. Rombongan SMAN 2 

Ponorogo akan melakukan kerjasama ke sebuah sekolah 

di Thailand yang bernama Kwongco School. Sekolah ini 

merupakan sekolah internasional terbaik di Bangkok. 

Selain itu, kepala sekolah mengungkapkan bahwa 

pertukaran pelajar tersebut rencananya juga berlaku 

untuk guru. Tujuannya, tentu untuk meningkatkan 

pengalaman dan kualitas pendidik. Sehingga diharapkan 

                                                 
9
 Hasil dokumentasi dari sejarah SMAN 2 Ponorogo pada  11 

Maret 2019. 
10

 Hasil wawancara dengan Moh. Mansur Anwar, Kepala TU 

SMAN 2 Ponorogo pada Senin, 07 Januari 2018. 

6 
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dapat meningkatkan mutu pendidikan.
11

 Di samping itu, 

kepala sekolah SMAN 2 juga berperan aktif dalam 

musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) Kabupaten 

Ponorogo, beliau menjabat sebagai bendahara dan 

mengikuti studi banding ke Korea bersama kepala 

sekolah se-Jawa Timur dalam rangka peningkatan 

kualitas pendidikan di SMAN 2 Ponorogo. 
12

 

Dari sisi tenaga pendidik dan kependidikan 

berbagai prestasi juga banyak diraih, katakanlah pada 

tahun 2017 salah satu tenaga kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo telah berhasil meraih juara I sebagai laboran/ 

penata laboratorium SMA (MIPA) dan pada tahun 2018 

juga menyabet juara I sebagai pengelola laboran SMA 

berprestasi pada tingkat kabupaten yang diadakan oleh 

cabang dinas pendidikan Kabupaten Ponorogo. pada 

tahun yang sama dua orang tenaga pendidik di SMAN 2 

Ponorogo ditunjuk sebagai calon kepala sekolah pada 

periode selanjutnya.
13

 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik 

untuk untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran 

Manajerial Kepala Sekolah dalam Pengembangan 

                                                 
11

 Hasil Pengamatan di 

https://www.timesindonesia.co.id/read/193132/20181217/175313/ sman-

2-ponorogo-kerjasama-pertukaran-pelajar-dengan-thailand/. Diakses pada 

Rabu, 26 Desem-ber 2018, pukul 11.33 WIB. 
12

 Hasil Pengamatan di 

https://www.timesindonesia.co.id/read/193132/20181217 /175313/ sman-

2-ponorogo-kerjasama-pertukaran-pelajar-dengan-thailand/. Diakses pada 

Rabu, 26 Desem-ber 2018, pukul 11.33 WIB. 
13

 Hasil wawancara dengan Moh. Mansur Anwar. Senin 07 Januari 

2018. 
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Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Studi 

Kasus di SMAN 2 Ponorogo)” 

 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus 

pada: 

1. Bagaimana penyusunan program pengembangan 

mutu tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo. 

2. Pengoordinasian pelaksanaan program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. 

3. Evaluasi pelaksanaan program pengembangan mutu 

tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepala sekolah menyusun program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana kepala sekolah mengoordinir 

pelaksanaan program pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan di SMAN 2 Ponorogo? 

8 
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3. Bagaimana kepala sekolah mengevaluasi 

pelaksanaan program pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan di SMAN 2 Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam 

penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan upaya kepala sekolah dalam 

menyusun program pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. 

2. Untuk mendiskripsikan usaha kepala sekolah dalam 

mengoordinir pelaksanaan program pengembangan 

mutu tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo. 

3. Untuk mendiskripsikan upaya kepala sekolah dalam 

mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan 

mutu tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan dari penelitian yang ingin 

dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

Manfaat atau kegunaan dari penelitian yang ingin 

dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai wawasan ilmu pengetahuan bagi warga 

SMAN 2 Ponorogo untuk meningkatkan 
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pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

referensi ilmiah untuk kegiatan penelitian 

berikutnya tentang mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan. 

2. Secara Praktis 

Selanjutnya, secara praktek hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih kepada: 

a. Bagi   seluruh   warga  SMAN 2 Ponorogo  

menjadi   termotivasi untuk turut berperan 

serta dalam meningkatan mutu pendidikan.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat  menjadi 

bahan    pertimbangan guna meningkatkan 

mutu tenaga pendidik dan kependidikan   di  

SMAN 2 Ponorogo pada khususnya dan bagi 

sekolah lain pada umumnya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk 

mempermudah dan memberikan gambaran terhadap 

maksud yang terkandung dalam proposal ini, untuk 

memudahkan penyusunan proposal ini dibagi menjadi 

beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-

pembahasan yang dipaparkan secara sistematis, yaitu: 

Bab I : Pendahuluan yang berisi tinjauan secara 

global permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari 

10 
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latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II : Berisi landasan teori dan telaah pustaka 

yang berfungsi sebagai alat penyusun instrumen 

pengumpulan data. 

Bab III : Berisi tentang metode penelitian yang 

akan digunakan, dan menjelaskan cara-cara mendalam 

pengumpulan data 

Bab IV : Berisi temuan penelitian dari SMAN 2 

Ponorogo yang mencakup deskripsi data umum dan 

deskripsi data khusus. 

BAB V : Berisi tentang pembahasan yang akan 

membahasan tentang peran manajerial kepala sekolah 

dalam pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo  

Bab VI : Penutup, dalam bab ini berisi 

kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Mutu Pendidikan 

a. Definisi Mutu  

Definisi mutu memiliki konotasi yang 

bermacam-macam tergantung orang yang 

memaknainya. Mutu berasal dari bahasa latin, 

qualis, yang artinya what kind of. Mutu menurut 

Deming adalah kesesuaian dengan kebutuhan 

pasar. Mutu menurut Juran ialah kecocokan 

dengan produk. Mutu menurut Crosby ialah 

kesesuaian dengan yang disyaratkan.  Mutu 

menurut West-Burnham ialah ukuran relatif 

suatu produk atas jasa sesuai dengan standar 

mutu desain. Mutu desain meliputi spesifikasi 

produk dan mutu kesesuaian, yaitu seberapa 

jauh produk telah memenuhi persyaratan atau 

spesifikasi mutu yang ditetapkan. Mutu menurut 

Peter dan Austin ialah nafsu dan kebanggaan. 

Perusahaan raksasa IBM mendefinisikan mutu 

ialah kepuasan pelanggan. Perusahaan raksaa 

lainnya, Ford Motor mendefinisikan mutu ialah 

memuaskan pelanggan sepuas-puasnya. Mutu 
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menurut Sallis adalah konsep yang absolute dan 

relatif.
14

 

Mutu atau quality sesungguhnya 

merupakan sebuah konsep yang kontradiktif, 

sebab di satu sisi mutu dapat diartikan sebagai 

konsep yang absolut dan di sisi lain juga dapat 

diartikan sebagai konsep relatif. Sebagai konsep 

absolut, mutu dipahami sebagai dasar penilaian 

untuk kebaikan, kecantikan, dan kebenaran yang  

memungkinkan standar tinggi dan tidak dapat 

diungguli. Dalam pemahaman seperti ini, 

produk-produk dianggap bermutu bila produk 

tersebut dibuat dengan sempurna dan tidak 

menghemat biaya.
15

 

Mutu sebagai konsep relatif dipahami 

sebagai sebuah atribut produk atau layanan, 

mutu dapat dinilai terus kelanjutannya. Mutu 

merupakan produk kontekstual, yaitu apa yang 

dianggap bermutu saat ini kemungkinan bukan 

suatu yang dianggap bermutu besok, sehingga 

mutu pada dasarnya adalah subjektif dan 

dinamis. Mutu dalam konsep relatif merupakan 

sebuah proses yang mengarah pada dua aspek, 

yaitu: tindakan spesifikasi dan mencari 

pelanggan yang membutuhkan. Aspek pertama, 

                                                 
14

 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Paktik dan Riset 

Pendidikan  (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 540-541. 
15

 Imam Machali, The Hanbook of Educational Manajemen, 

382. 

13 
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dinamakan juga sebagai fitnees for purpose or 

use.
16

 

Berdasarkan berbagai pendapat-pendapat 

yang diungkapkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa mutu adalah sebuah ukuran 

kepuasan bagi pelanggan sesuai standar tertentu. 

b. Pengertian Mutu Pendidikan 

Pengertian mutu dalam konteks 

pendidikan dapat diartikan dengan beberapa pe-

ngertian, The International Encyclopedia of 

Education menyebutkan mutu pendidikan 

sebagai "educational quality is equated with 

school outcomes, various school "inputs" are 

examined to determine the effect on student 

achievement" Charles Hoy dalam bukunya 

Improving Quality in Education, merumuskan 

kualitas pendidikan sebagai berikut:  

Quality in education is an evaluation of 

the process of educating which enhances 

the need to achieve and develop the talents 

of customers of the process, and at the 

same time meets the accountability 

standards set by the clients who pay for 

the process o r the outputs from the 

process of educating.
17

 

 

                                                 
16

 Ibid. 
17

 Ibid., 385.  
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Input pendidikan adalah segala sesuatu 

yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk 

berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud 

berupa sumber daya dan perangkat lunak serta 

harapan-harapan sebagai pemandu bagi 

berlangsungnya proses. Input sumber daya 

meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, 

guru termasuk guru BP, karyawan dan siswa) 

dan sumber daya selebihnya (peralatan, 

perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya). 

Input perangkat lunak meliputi struktur 

organisasi sekolah, peraturan perundang-

undangan, deskripsi tugas, rencana, dan 

program. Input harapan-harapan berupa visi, 

misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin 

dicapai oleh sekolah. kesiapan input sangat 

diperlukan agar proses dapat berlangsung 

dengan baik. oleh karena itu, tinggi rendahnya 

mutu input dapat diukur dari kesiapan input. 

Makin tinggi tingkat kesiapan input, maka 

makin tinggi pula mutu input tersebut.
18

 

 Proses pendidikan merupakan berubahnya 

sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang 

berpengaruh terhadap berlangsungnya proses 

disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses 

disebut output. Dalam pendidikan berskala 

mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud 

                                                 
18

 E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 157. 
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adalah proses pengambilan keputusan, proses 

pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaaan 

program, proses belajar mengajar, dan proses 

monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa 

proses belajar-mengajar memiliki tingkat 

kepentingan tertinggi dibandingkan dengan 

proses-proses lainnya.
19

 

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila 

pengkoordinasian dan penyerasian serta 

pemaduan input sekolah (guru ,siswa, 

kurikulum, uang peralatan, dan sebagainya) 

dilakukan secara harmonis, sehingga mampu 

menciptakan situasi pembelajaran yang 

menyenangkan (enjoyable learning), mampu 

mendorong motivasi dan minat belajar, dan 

benar-benar mampu meberdayakan minat 

peserta didik. Kata memberdayakan 

mengandung arti bahwa peserta didik tidak 

sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan 

gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut telah 

menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan 

yang lebih penting lagi peserta didik tersebut 

mampu belajar cara belajar (mampu 

mengembangkan dirinya).
20

 

Output pendidikan adalah merupakan 

kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi 

                                                 
19

 Ibid.  
20

 Ibid., 158. 
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sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku 

sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari 

kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, 

efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan 

kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang 

berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat 

dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan 

berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi 

sekolah, khusunya prestasi siswa, menunjukkan 

pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi 

akademik, berupanilai ulangan umum, nilai 

ujian akhir, karya ilmiah, lomba-lomba 

akademik; dan (2) prestasi non-akademik, 

seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, 

olahraga, kesenian, keterampilan, kejuruan, dan 

kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu 

sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan 

kegiatan yang aling berhubungan (proses) 

seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan.
21

   

Beberapa pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa mutu pendidikan pada 

dasarnya mencakup keseluruhan proses 

pendidikan, yaitu input, proses, dan output 

pendidikan. Input pendidikan dinyatakan 

bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan 

bermutu apabila mampu menciptakan suasana 

PAKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, 

                                                 
21

 Ibid.  
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Menyenangkan, dan Bermakna). Output 

dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik 

dan nonakademik siswa tingi.
22

 

Faktor penting yang besar pengaruhnya 

terhadap mutu pendidikan adalah kepala sekolah 

sebagai pemimpin pendidikan. kepala sekolah 

merupakan pimpinan tunggal di sekolah yang 

mempunyai tanggung jawab untuk mengajar dan 

memengaruhi semua pihak yang terlibat dalam 

kegiatan pendidikan di sekolah untuk bekerja 

sama dalam mencapai tujuan sekolah.
23

 Untuk 

menghasilkan input, proses, dan output yang 

bermutu harus dilakukan dengan manajemen 

yang baik, dengan penerapan manajemen yang 

baik akan berdampak kepada efisiensi 

pelaksanaan program dan meningkatnya kualitas 

dan mutu pendidikan. 

c. Indikator Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Dalam konteks pendidikan atau sekolah 

penerapan manajemen untuk meningkatkan 

mutu paling tidak dapat dilihat dari beberapa 

indikator, yaitu: (1) jumlah siswa yang 

mendapat layanan pendidikan; (2) kualitas 

layanan pendidikan (seperti, pembelajaran), 

                                                 
22

 Usman, Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan, 

543. 
23

 Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, 

181. 
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yang berdampak pada peningkatan prestasi 

akademik dan non-akademik siswa dan jumlah 

siswa yang tingkat tinggal kelas menurun; (4) 

produktivitas sekolah (efektivitas dan efisiensi 

penggunaan sumber daya; (5) relevansi 

pendidikan; (6) keadilan dalam penyelenggaraan 

penyelenggaraan pendidikan; (7) partisipasi 

orangtua dan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan; (8) iklim dan budaya kerja sekolah; 

(9) kesejahteraan guru dan staf sekolah, serta 

(10); demokratisasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan.
24

 

Lembaga pendidikan atau sekolah yang 

memenuhi indikator-indikator tersebut termasuk 

dalam katagori sekolah bermutu. Bermutu dalam 

pengertian meningkatnya efektivitas, efisiensi, 

dan produktivitas lembaga secara terus-

menerus.
25

 

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

a. Pengertian Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, 

dimana di dalamnya termasuk pendidik.  

                                                 
24

 Imam Machali, The Hanbook of Educational Manajemen, 

381. 
25

 Ibid., 382. 
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Pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan.
26

 Sebagaimana 

menurut Hartati Sukirman yang dikutip oleh 

kompri bahwa tenaga pendidik adalah personel 

di lembaga pelaksanaan pendidikan yang 

melakukan (proses) pendidikan, mikro maupun 

makro. Adanya tenaga pendidik selain mengajar 

secara teori juga juga diharapkan dapat 

membimbing anak didiknya.
27

 

Jika dijabarkan secara lebih luas Tenaga 

Kependidikan yang dimaksud di sini adalah 

sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 20 

Tahun 2003 tentang sisdiknas, yaitu: 

1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga 

pendidik, pengelola satuan pendidikan, 

penilik, pengawas, peneliti dan pengembang 

dibidang pendidikan, pustakawan, laboran, 

teknisi sumber belajar, dan penguji. 

2) Tenaga Pendidik terdiri dari pembimbing, 

                                                 
26

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendididkan Nasional, Pasal 1 ayat 5 dan 6.  
27

 Kompri, Manajemen Sekolah: Orientasi Kemandirian 

Kepala Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 329. 
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pengajar dan pelatih.
 28

 

Pembimbing adalah adalah personel yang 

bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan 

yang khas, yaitu tertuju pada orang-orang 

yang bermasalah secara psikologis-rohaniah 

atau sosial. Sedangkan pengajar adalah 

personel yang secara legal profesional 

sebagai melaksanakan kegiatan pendidikan. 

Pengajar tidak hanya dikonotasikan sebagai 

pemberi materi pelajaran saja, melainkan 

utuh sebagai pendidik, hanya saja 

pendidikannya dilakukan melalui materi 

pelajaran tertentu.
29

 

3) Pengelola satuan pendidikan terdiri atas 

kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan 

pimpinan satuan pendidik an luar sekolah.
30

 

b. Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

Merujuk pada uraian sebelumnya, bahwa 

penyandang profesi atau pemangku pekerjaan  

pendidik mencakup guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

                                                 
28

 Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 1-2. 
29

 Kompri, Manajemen Sekolah, 329. 
30

 Sudarwan Danim, 1-2. 
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menyelenggarakan pendidikan, yang berfungsi 

sebagai agen pembelajaran peserta didik. 

Pendidik dimaksud mempunyai tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut: 
31

 

1) Guru bertugas dan bertanggung jawab 

sebagai pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menegah. 

2) Dosen bertugas dan bertanggung jawab 

sebagai pendidik profesional dan ilmuan 

dengan tugas utama mentrasformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3) Konselor bertugas dan bertanggug jawab 

memberikan layanana konseling kepada 

peserta didik di satuan pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar, menengah, dan 

pendidikan tinggi. 

4) Pamong belajar bertugas dan bertanggung 

jawab menyuluh, membimbing, mengajar, 

melatih peserta didik, dan mengebangkan: 

                                                 
31
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model program pembelajaran,alat 

pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran 

pada jalur pendidikan nonformal. 

5) Pamong bertugas dan bertanggung jawab 

membimbing dan melatih anak usia dini pada 

kelompok bermain, penitipan anak dan 

bentuk lain yang sejenis.
32

 

6) Widyaiswara bertugas dan bertanggung 

jawab mendidik, mengajar, dan melatih 

peserta didik pada program pendidikan dan 

pelatihan prajabatan dan/atau dalam jabatan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah. 

7) Tutor bertugas dan bertanggung jawab 

memberikan bantuan belajar kepada peserta 

didik dalam proses pembelajaran jarak jauh 

dan/atau pembelajaran tatap muka pada 

satuan pendidikan jalur formal dan 

nonformal. 

8) Instruktur bertugas dan bertanggung jawab 

memberikan pelatihan teknis kepada peserta 

didik pada kursus dan/atau pelatuhan; dan  

9) Fasilitator bertugas dan bertanggung 

jawabmemberikan pelayanan pembelajaran 

pada lembaga pendidikan dan pelatihan. 

                                                 
32
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  Tenaga kependidikan mencakup 

pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan 

pendidikan nonformal, pengawas satuan 

pendidikan formal, tenaga perpustakan, 

tenaga laboratorium, teknisi sumber beelajar, 

tenaga lapangan pendidikan, tenaga 

administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, 

tenaga kebersihan sekolah, dan tenaga atau 

atau sebutan lain untuk petugas sejenis yan 

bekerja pada satuan pendidikan. atas dasar 

itu, penyandang profesi atau pemangku 

pekerjaan tenaga kependidikan sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut:
33

 

1) Pimpinan satuan pendidikan bertugas dan 

bertanggung jawab mengelola satuan 

pendidikan pada pendidikan formal atau 

nonformal. 

2) Penilik bertugas dan bertanggung jawab 

melakukan pemantauan, penilaian, dan 

pembinaan pada satuan pendidikan 

nonformal. 

3) Pengawas bertugas dan bertanggung 

jawab melakukan pemantauan, penilaian, 

dan pembinaan pada satuan pendidikan 

anak usia dini pada jalur formal, satuan 

pendidikan dasar, dan pendidikan 

                                                 
33
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menengah. 

4) Tenaga perpustakaan bertugas dan 

bertanggung jawab melaksanakan 

pengelolaan perpustakaan pada satuan 

pendidikan. 

5) Tenaga laboratorium bertugas dan 

bertanggung jawab membantu pendidik 

mengelola kegiatan praktikum di 

laboratorium satuan pendidikan;
34

 

6) Teknisi sumber belajar bertugas dan 

bertanggung jawab mempersiapkan, 

merawat, memperbaiki sarana dan 

prasarana pembelajaran pada satuan 

pendidikan; 

7) Tenaga lapangan pendidikan bertugas dan 

bertanggung jawab melakukan pendataan, 

pemantauan, pembimbingan, dan 

pelaporan pelaksananaan pendidikan 

nonformal. 

8) Tenaga administrasi bertugas dan 

bertanggung jawab menyelenggarakan 

pelayanan administratif pada satuan 

pendidikan. 

9) Psikolog bertugas dan bertanggung jawab 

memberikan layanan bantuan psikologis-

                                                 
34
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pedagogis kepada peserta didik dan 

pendidik pada pendidikan khusus dan 

pendidikan anak usia dini. 

10)  Pekerja sosial bertugas dan bertanggung 

jawab memberikan layanan sosiologis-

pedagogis kepada peserta didik dan 

pendidik pada pendidikan khusus dan 

pendidikan anak usia dini. 

11)  Terapis bertugas dan bertanggung jawab 

memberikan layanan fisiologis-

kinesiologis kepada peserta didik dan 

pendidikan khusus dan pendidikan anak 

usia dini; dan 

12)  Tenaga lapangan dikmas (TLD), yaitu 

tenaga pendidikan nonformal (PNF) yang 

berlatar belakang pendidikan sarjana, 

berstatus sebagai tenaga kontrak yang 

diberi tugas membantu Penilik dan 

berkedudukan di kecamatan. 

13)  Fasilitator desa binaan intensif (FDI), 

yaitu tenaga kontrak berpendidikan 

sarjana yang bertugas di pedesaan (satu 

sarjana eksakta dan satunya laginon-

eksakta), yang bertugas memberikan 

layanan PNF yang meratadan berkualitas, 

terutama bagi masyarakat yang bermukim 

didesa0desa dengan kategori terpencil 

dan tertinggal. 
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14)  Teknisi teknologi informasi, yaitu tenaga 

yang memiliki ketrampilan dan keahlian 

pada bidang teknologi dan informasi yang 

diberi tugas dan kewenangan mengelola 

teknologi dan informasi pada suatu 

lembaga penyelenggara satuan PNF. 

15)  Pekerja sosial kependidikan bertugas dan 

bertanggung jawab memberikan layanan 

bantuan sosiologis-pedagogis kepada 

peserta didik dan pendidik pada pendidika 

khusus dan PAUD. 

16)  Tenaga kebersihan sekolah bertugas dan 

bertanggung jawab memberikan layanan 

kebersihan lingkungan sekolah. 

c. Indikator Mutu Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan 

Dalam Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) menyebutkan bahwa: "Pendidik harus 

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional". 

Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa: 

"kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal 

yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang 

dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat 

keahlian yang relevan sesuai ketentuan 

27 
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perundang-undangan yang berlaku". Adapun 

pada ayat (3) menjelaskan bahwa: "kompetensi 

sebagai agen pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah serta 

pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial".
35

 

Terkait dengan Tenaga Kependidikan, 

Standar Nasional Pendidikan menyebutkan 

bahwa Tenaga Kependidikan pada SMA/MA 

atau bentuk lain yang sederajat sekurang-

kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, 

tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga 

laboratorium, dan tenaga kebersihan 

sekolah/madrasah.
36

 Standar untuk setiap jenis 

tenaga kependidikan tersebut lebih lanjut 

dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri.
37

  

Standar yang dimaksud adalah suatu 

kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan 

berdasarkan atas sumber, prosedur, dan 

manajemen yang efektif. Sedangkan kriteria 

adalah sesuatu yang menggambarkan ukuran 

dan keadaan yang dikehendaki.
 

Secara 

konseptual, standar juga dapat berfungsi sebagai 

                                                 
35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 17. 
36 Imam Machali, 328. 
37 Ibid., 329. 



29 

 

alat untuk menjamin bahwa program-program 

pendidikan suatu profesi dapat memberikan 

kualifikasi kemampuan yang harus dipenuhi 

oleh calon sebelum masuk kedalam profesi yang 

bersangkutan. Profesionalisme dan kompetensi 

merupakan dua hal yang menentukan parameter 

seseorang yang berkualitas atau tidak bermutu. 

Keduanya merupakan kedua hal yang tidak 

terpisah satu sama lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat 

dipahami bahwa untuk menjadi tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan yang profesional 

dipersyaratkan memenuhi kualifikasi akademik 

minimum dan bersertifikat pendidik atau 

sertifikat lainnya yang relevan. Tenaga Pendidik 

dan kependidikan yang memenuhi kriteria 

profesional akan mampu menjalankan fungsi 

utamanya secara efektif dan efisien untuk 

mewujudkan proses pendidikan dan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional, yakni berkembangnya potensi peserta 

didik.
38

 

d. Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat 

ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah 

dalam mengelola dan memberdayakan seluruh 
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warga sekolah, termasuk pengembangan mutu 

pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal 

ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja 

dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku 

warga sekolah melalui aplikasi konsep dan 

manajemen personalia modern.
39

 

Pengembangan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan perlu dilakukan pada setiap 

sekolah untuk memastikan bahwa mereka tetap 

dapat mempertahankan kualitas profe-

sionalitasnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

Program pengembangan tersebut membei 

penekanan pada pembentukan keterampilan 

profesional mereka guna perbaikan layanan 

sekolah. Cara yang dapat ditempuh adalah 

mengikutsertakan pendidik dan tenaga 

kependidikan pada kegiatan-kegiatan, seperti 

pelatihan, penataran, seminar, workshop, 

pemagangan, dan pendampingan yang dapat 

diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, 

perguruan tinggi, atau lembaga non-pemerintah. 

Selain itu, program pengembangan pendidik dan 

tenaga kependidikan berbasis sekolah dapat pula 

dilaksanakan melalui program-program yang 

direncanakan sendiri oleh sekolah dan/atau 

melalui jaringan antar-sekolah.
40

 Kegiatan 

                                                 
39

 Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, 

63. 
40

 Ibid., 67. 



31 

 

pembinaan dan pengembangan itu dilaksanakan 

secara sistematis dengan menempuh tahapan-

tahapan tertentu, seperti analisis kebutuhan, 

perumusan tujuan dan sasaran, desain program, 

implementasi dan delivery program, serta 

evaluasi program. Ini berarti bahwa kegiatan 

pembinaan dan pengembangan kemampuan 

profesional pendidik secara berkelanjutan harus 

dilaksanakan atas perencanaan, pengor-

ganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang 

sistematis.
41

  

Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) adalah salah satu kelompok 

profesional kerja yang sering dimanfaatkan guru 

untuk pengembangan diri.
 42

 Kelompok-

kelompok ini berdiri atau didirikan dengan 

tujuan untuk lebih mengaktifkan komunikasi 

antar guru, baik yang sebidang (dalam kelompok 

mata pelajaran) atau dalam suatu klaster tertentu 

sehingga dalam proses selanjutnya akan menjadi 

grup-grup dinamis yang aktif untuk berkembang 

dengan berbagai kegiatan inovatif. Dalam 

MGMP para guru dapat saling belajar dan saling 

memberikan semangat untuk maju bersama 

meningkatkan kualifikasi dan profesionalitasnya 
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secara terus menerus.
43

 Khusus untuk guru, 

program pengembangan kapasitas tersebut 

merupakan kebutuhan mendasar yang senantiasa 

harus terpenuhi agar guru sebagai pilar utama 

pendidikan memiliki sekurang-kurangnya empat 

kompetensi utama: komptesensi kepribadian, 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

dan komptensi sosial. Jalinan keempat 

kompetensi tersebut akan membentuk sosok 

guru yang diharapkan memiliki kinerja yang 

baik.
44

 

e. Jenis-Jenis Kegiatan Pengembangan Profesi 

dan Karir Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

1) Pendidikan dan Pelatihan 

a) In-house training (IHT). Pelatihan dalam 

bentuk IHT adalah pelatihan yang 

dilaksanakan secara internal di kelompok 

kerja guru, sekolah atau tempat lain yang 

ditetapkan untuk menyelanggarakan 

pelatihan. Strategi pembinaan melalui 

IHT dilakukan berdasarkan pemikiran 

bahwa sebagian kemampuan dalam 

meningkatkan kometensi dan karir guru 

tidak harus dilakukan secara eksternal, 
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tetapi dapat dilakukan oleh guru yang 

memiliki kompetensi yang belum 

dimiliki oleh guru lain, dengan srategi ini 

diharapkan dapat lebih menghemat 

waktu dan biaya. 

b) Program magang. Program magang 

adalah pelatihan yang dilaksanakan di 

dunia kerja atau industry yang relevan 

dalam rangka meeningkatkan kompetensi 

professional guru. Program magang ini 

diperuntukkan bagi guru dan dapat 

dilakukan selama periode tertentu, 

misalnya, magang disekolah tertentu 

untuk belajar manajemen kelas atau 

manajemen sekolah yang efektif. 

Program magang dipilih sebagai 

alternative pembinaan dengan alas an 

bahwa ketrampilan tertentu yang 

memerlukan pengalaman nyata. 

c) Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui 

kemiraan sekolah dapat dilakssanakan 

antara sekoah yang baik denga sekolah 

yang kurang baik, atntara sekolah negeri 

dengan sekolah swasta, dan sebagainya. 

Jadi, pelasanaanya dapat dilakukan di 

sekolah atau di tempat mitra sekolah. 

Pembinaan lewat mitra seklah dipelukan 

dengan alasana bahwa beberapa 

keunikan atau kelebihan yang dimiliki 
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mitra, misalnya bidang manajemen 

sekolah atau manajemen kelas.
45

 

d) Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui 

belajar jarak jauh dapat dilaksanakan 

tanpa menghadirkan insruktur dan 

peserta pelatihan dalam satu tempat 

tertentu, meainkan dengan system 

pelatihan melalui internet dan sejenisnya. 

Pembinaan lewat belajar jarak jauh 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

tidak semua guru terutama di daerah 

terpencil dapat mengikuti di tempat-

tempat pembinaan yang ditunjuk seperti 

ibu kota kabupaten atau provinsi. 

e) Pelatihan berjenjang dan pelatihan 

khusus. Pelatihan jenis ini dilakukan di 

lembaga-lembaga pelatihan yang yang 

diberi wewenang, di mana program 

disusun secara berjenjang mulai dari 

jenjang dasar, menengah, lanjut, dan 

tinggi. Jenjang pelatihan disusun 

berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis 

kompetensi. Pelatihan khusus 

(spesialisasi) disediakan berdasarkan 

kebutuhan khusus atau disebabkan 

adanya perkembangan bau dalam 

kelilmuan tertentu. 
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f) Kursus singkat di perguruan tinggi atau 

lembaga pendidikan lainnya. Kursus 

singkat dimaksudkan untuk melatih 

meningkatkan kemampuan guru dalam 

beberapa kemampuan melakukan 

penelitian tindakan kelas, menyusun 

karya ilmiah, merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran, dan lain sebagainya. 

g) Pembinaan internal oleh sekolah. 

Pembinaan internal ini dilakukan oleh 

kepala sekolah dan guru-guru yang 

memiliki kewenangan membina, melalui 

rapat dinas, rotasi tugas mengajar, 

pemberian tugas-tugas internal 

tambahan, diskusi dengan rekan sejawat 

dan sejenisnya. 

h) Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi 

guru melalui pendidikan lanjut juga 

merupakan alternatif bagi peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi guru. 

Pengikutsertaan guru dalam pendidikan 

lanjut ii dapat dilaksanakan dengan 

memberi tugas belajar  baik di dalam 

maupun di luar negeri bagi guru yang 

berprestasi. Pelaksanaan pendidikan 

lanjut ini akan menghasilkan guru-guru 

pembina yang dapat membantu guru-
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guru lain dalm upaya pengembangan 

profesi.
46

 

2) Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan 

a) Diskusi masalah-masalah pendidikan. 

Diskusi ini diselenggarakan secara berkala 

dengan topik diskusi sesuai dangan 

masalah yang dialami di sekolah.
47

 

Melalui diskusi berkala diharapkan para 

guru dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi berkaitan dengan proses 

pembelajaran di sekolah ataupun masalah 

peningkatan kompetensi dan 

pengembangan karirnya. 

b) Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam 

kegiatan seminar dan pembinaan publikasi 

ilmiah juga dapat menjadi model 

pembinaan berkelanjutan bagi 

peningkatan keprofesian guru. Kegiatan 

ini memberikan peluang kepada guru 

untuk berinteraksi secara ilmiah dengan 

kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-

hal terkini dalam upaya peningkatan 

kualitas pendidikan.
48

 

c) Workshop. Workshop dilakukan untuk 

menghasilkan produk yang bermanfaat 

bagi pembelajaran, peningkatan 
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kompetensi maupun pengembangan 

karirnya. Workshop dapat dilakukan 

misalnya dalam kegiatan menyususn 

KTSP, analisis kurikulum, pengembangan 

silabus, penulisan RPP, dan sebagainya. 

d) Penelitian. Penelitian dapat dilakukan 

guru dalam bentuk penelitian tindakan 

kelas, penelitian eksperimen ataupun 

jenisyang lain dalam rangka peningkatan 

mutu pembelajaran. 

e) Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar 

yang ditulis guru dapat dibentuk diktat, 

buku pelajaran ataupun buku dalam 

bidang pendidikan. 

f) Pembuatan media pembelajaran. Media 

pembelajaran yang dibuat guru dapat 

berbentuk alat peraga, alat praktikum 

sederhana, maupun bahan ajar elektronik 

atau animasi pembeajaran. 

g) Pembuatan karya teknologi/karya seni. 

Karya terknologi/seni yang dibuat guru 

dapat berupa karya yang bermanfaaat 

untuk masyarakat atau kegiatan 

pendidikan serta karya seni yang memiliki 

nilai estetika yang diakui oleh 

masyarakat.
49
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3. Kepala Sekolah 

a. Definisi Kepala Sekolah 

Dalam sebuah lembaga atau organisasi 

formal, baik kecil maupun besar dapat dijumpai 

adanya seorang pemimpin tanpa terkecuali, 

termasuk pada lembaga pendidikan. Dalam 

lembaga pendidikan khususnya persekolahan di 

tingkat dasar dan menengah, Orang yang 

memimpin atau menjadi pemimpin terkenal 

dengan sebutan nama kepala sekolah. Pemimpin 

merupakan salah satu unsur penting dalam 

sebuah organisasi. Maju mundurnya sebuah 

organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan 

pemimpin dalam mengelola organisasinya. 

Demikian juga dalam organisasi pendidikan, 

dalam organisasi pendidikan, pemimpinnya 

disebut sebagai kepala sekolah.
50

 

Kepala sekolah terdiri dari dua kata yaitu 

“kepala” dan “sekolah”. Kata kepala sekolah 

dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam 

suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang 

sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi 

tempat menerima dan member pelajaran. 

Dengan demikian, secara sederhana kepala 

sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 
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memimpin suatu sekolah di mana 

diselenggarakan proses pembelajaran, atau 

tempat di mana terjadi interaksi antara guru 

yang memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran.
51

 

Menurut Mulyono, bahwa kemajuan 

sekolah akan lebih penting bila orang 

memberikan atensinya pada kiprah kepala 

sekolah karena alasan-alasan sebagai berikut. 

Pertama, kepala sekolah merupakan tokoh 

sentral pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa 

kepala sekolah sebagai fasilitator bagi 

pengembangan pendidikan, sebagai pelaksana 

suatu tugas yang syarat dengan harapan dan 

pembaharuan. Kemasan cita-cita mulia pendi-

dikan secara tidak langsung juga diserahkan 

kepada kepala sekolah. Begitu pula optimisme 

para orang tua yang terkondisikan pada 

kepercayaan menyekolahkan anak-anaknya pada 

sekolah tertentu, tidak lain karena 

menggantungkan cita-citanya pada kepala 

sekolah.
52

 

Kedua, sekolah adalah sebagai suatu 

komunitas pendidikan yang membutuhkan 

seseorang pemimpin untuk mendayagunakan 

potensi yang ada dalam sekolah. Pada tingkatan 
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ini, kepala sekolah sering dianggap identik, 

bahkan telah dikatakan bahwasanya wajah 

sekolah ada pada kepala sekolah. Peran kepala 

sekolah di sini bukan hanya sebagai seorang 

akumulator, melainkan juga sebagai konseptor 

manajerial yang bertanggung jawab pada 

kontribusi masing-masing demi efektivitas dan 

efisiensi kelangsungan pendidikan.
53

 

b. Standar Kompetensi Kepala Sekolah 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 13 Tahun 2003 tentang Standar 

Kepala Sekolah/Madrasah mensyaratkan untuk 

menjadi kepala sekolah profesional harus 

kompeten dalam menyususn perencanaan 

pengembangan sekolah secara sistemik; 

kompeten dalam mengoordinasikan semua 

komponen system sehingga secara terpadu dapat 

membentuk sekolah sebagai organisasi 

pembelajar yang efektif; kompeten dalam 

mengerahkan seluruh personel sekolah sehingga 

mereka secara tulus bekerja keras demi 

pencapaian tujuan institusional sekolah; dan 

kompeten dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi sehingg tidak satu komponen sistem 

sekolah pun tidak berfungsi secara optimal, 

sebab begitu ada saja di antara seluruh 

komponen sistem sekolah yang tidak berfungsi 
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secara optimal akan mengganggu pelaksanaan 

fungsi komponen-komponen lainnya. 

Kompleksitas sekolah sebagai suatu sistem 

pendidikan menuntut adanya kepala sekolah 

yang memiliki kompetensi kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan 

sosial.
54

 

Kelima standar kompetensi tersebut dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:
55

 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi Kepala Sekolah 

No. 
DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

1. Kepribadian 1.1 Berakhlak mulia, 

mengembangkan budaya 

dan tradisi akhlak mulia, 

dan menjadi teladan 

akhlak mulia bagi 

komunitas di 

sekolah/madrasah. 

1.2 Berakhlak mulia, 

mengembangkan budaya 

dan tradisi akhlak mulia, 

dan menjadi teladan 

akhlak mulia bagi 

komunitas di 

sekolah/madrasah. 
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No. 
DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

1.3 Berakhlak mulia, 

mengembangkan budaya 

dan tradisi akhlak mulia, 

dan menjadi teladan 

akhlak mulia bagi 

komunitas di 

sekolah/madrasah. 

 

1.4 Berakhlak mulia, 

mengembangkan budaya 

dan tradisi akhlak mulia, 

dan menjadi teladan 

akhlak mulia bagi 

komunitas di 

sekolah/madrasah. 

1.5 Berakhlak mulia, 

mengembangkan budaya 

dan tradisi akhlak mulia, 

dan menjadi teladan 

akhlak mulia bagi 

komunitas di 

sekolah/madrasah. 

1.6 Berakhlak mulia, 

mengembangkan budaya 

dan tradisi akhlak mulia, 

dan menjadi teladan 

akhlak mulia bagi 
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No. 
DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

komunitas di 

sekolah/madrasah. 

2. Manajerial  

 

1.1 Kompetensi Mampu 

menyusun perencanaan 

sekolah untuk berbagai 

tingkatan perencanaan  

1.2 Mampu mengembangkan 

organisasi sekolah sesuai 

dengan kebutuhan  

1.3 Mampu memimpin guru 

dan staf dalam rangka 

pendayagunaan SDM 

secara maksimal  

1.4 Mampu mengelola guru 

dan staf dalam rangka 

pendayagunaan SDM 

secara optimal 

1.5 Mampu mengelola 

Sarpras sekolah dalam 

rangka pendayagunaan 

secara optimal 

1.6 Mampu mengelola 

hubungan sekolah-

masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, 

sumber belajar dan 

pembiayaan sekolah  
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No. 
DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

1.7 Mampu mengelola 

kesiswaan, terutama 

dalam rangka 

penerimaan siswa baru, 

penempatan siswa, dan 

pengembangan kapasitas 

siswa  

 

1.8 Mengelola 

pengembangan 

kurikulum dan KBM 

sesuai dengan arah 

tujuan pendidikan 

nasional  

1.9 Mampu mengelola 

keuangan sekolah sesuai 

dengan prinsip 

pengelolaan yang 

akuntabel, transparan dan 

efisien  

1.10 Mampu mengelola 

ketatausahaan sekolah 

dalam mendukung 

kegiatan-kegiatan 

sekolah  

1.11 Mengelola unit layanan 

khusus sekolah dalam 
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No. 
DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

mendukung kegiatan 

pembelajaran dan 

kegiatan kesiswaan di 

sekolah  

1.12 Mampu menerapkan 

prinsip-prinsip 

kewirausahaan dalam 

menciptakan inovasi 

yang berguna bagi 

pengembangan sekolah  

1.13 Mampu menciptakan 

budaya dan iklim kerja 

yang kondusif bagi 

pembelajaran siswa  

1.14 Mampu mengelola 

sistem informasi sekolah 

dalam mendukung 

penyusunan program dan 

pengambilan keputusan  

1.15 Terampil dalam 

menggunakan kemajuan 

teknologi informasi bagi 

peningkatan 

pembelajaran dan 

manajemen sekolah  

1.16 Terampil mengelola 

kegiatan produksi/jasa 
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No. 
DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

dalam mendukung 

sumber pembiayaan 

sekolah dan sebgai 

sumber belajar siswa  

3. Kewirausahaan 1.1 Menciptakan inovasi 

yang berguna bagi 

pengembangan 

sekolah/madrasah  

1.2 Bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah 

sebagai organisasi   

pembelajar yang efektif  

1.3 Memiliki motivasi yang 

kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya 

sebagai pemimpin 

sekolah/madrasah  

1.4 Pantang menyerah dan 

selalu mncari solusi 

terbaik dalam 

menghadapi kendala 

yang dihadapi 

sekolah/madrasah  

1.5 Memiliki naluri 

kewirausahaan dalam 
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No. 
DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

mengelola kegiatan 

produk/jasa 

sekolah/madrasah 

sebagai sumber belajar 

peserta didik  

4. Supervisi 1.1 Mampu melakukan 

supervsi sesuai prosedur 

dan teknik-teknik yang 

tepat  

1.2 Mampu merencanakan 

supervisi  

1.3 Mampu melaksanakan 

supervisi bagi guru 

1.4 Mampu menindaklanjuti 

hasil supervisi  

1.5 Mampu melakukan 

monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program 

pendidikan sesuai dengan 

prosedur yang tepat  

1.6 Mampu menyusun 

standar kinerja program 

pendidikan yang dapat 

diukur dan dinilai  

1.7 Mampu melakukan 

monitoring dan evaluasi 

kinerja program 
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No. 
DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

pendisikan dengan 

menggunkan teknik yang 

sesuai  

1.8 Mampu menyusun 

laporan sesuai dengan 

standar pelaporan monev  

5. Sosial 1.1 Terampil bekerja sama 

dengan orang lain 

berdasarkan prinsip yang 

saling menguntungkan 

dan manfaat bagi sekolah  

1.2 Mampu berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan  

1.3 Memiliki kepekaan sosial 

terhadap kelompok lain 

c. Ruang Lingkup Peran Kepala Sekolah 

Di lingkungan Departemen Pendidikan 

Nasional (yang sekarang berganti nama menjadi 

Kementrian Pendidikan Nasional, Kemendiknas) 

telah cukup lama dikembangkan paradigma baru 

administrasi atau manajemen pendidikan, di 

mana kepala sekolah minimal harus mampu 

berfungsi sebagai educator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, innovator, 

dan motivator, disingkat EMASLIM. Atas dasar 

itu, dalam rangka menjalankan fungsinya, 
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kepala sekolah juga harus memerankan diri 

dalam tatanan perilaku yang disingkat 

EMASLIM sebagaimana yang akan dijelaskan 

berikut ini:
56

 

1) Kepala Sekolah Sebagai Educator 

Sebagai educator kepala sekolah 

berfungsi menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif, memberikan nasihat kepada warga 

sekolah, memberikan mendorong guru dan 

tenaga kependidikan untuk berbuat serta 

melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik. Sebagai educator, kepala sekolah 

harus mampu menginisiasi pengajaran tim, 

moving class, pengembangan sekolah bertaraf 

internasional, kelass unggulan, dan 

mengadakan program akselerasi bagi siswa 

yang cerdas di atas normal.
57

 

2) Kepala Sekolah Sebagai Manager 

Fungsi kepala sekolah sebagai manajer 

menduduki fungsi-fungsi manajemen. Fungsi 

kepala sekolah sebagai manajer identik 

dengan keharusan menjalankan berbagai 

fungsi yang ada pada manajemen. Manajer 

sudah pasti melakukan berbagai aktivitas, 

sedangkan aktivitas kerja manajer sering 

dikategorisasikan menjadi fungsi-fungsi 
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manajemen.
58

 

Fungsi kepala sekolah sebagai manajer 

tidak lepas dari kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, memimpin, dan 

mengendalikan usaha anggota organisasi, 

serta memberdayakan sumber daya yang 

telah tersedia secara optimal guna mencapai 

tujuan institusi pendidikan yang telah 

direncanakan.
59

 Dalam rangka melakukan 

peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat, 

untuk memberdayakan tenaga kependidikan 

melalui kerja sama atau kooperatif, memberi 

kesempatan kepada para tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan profesinya, dan 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

kependidikan dalam berbagai kegiatan yang 

menunjang program sekolah.
60

 

Pertama, memberdayakan tenaga 

kependidikan melalui kerja sama atau 

kooperatif dimaksudkan bahwa dalam pe-
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ningkatan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolah, kepala sekolah 

harus mementingkan kerja sama dengan 

tenaga kependidikan dan pihak lain yang 

terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. 

Sebagai manajer kepala sekolah harus mau 

dan mampu mendayagunakan seluruh sumber 

daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi, 

misi dan mencapai tujuan. "Kepala sekolah 

harus mampu bekerja melalui orang lain 

(wakil-wakilnya), serta berusaha untuk 

senantiasa mempertanggungjawabkan setiap 

tindakan. Kepala sekolah harus mampu 

menghadapi berbagai persoalan di sekolah, 

berpikir secara analitik dan konseptual, dan 

harus senantiasa berusaha untuk menjadi juru 

penengah dalam memecahkan berbagai 

masalah yang dihadapi oleh para tenaga 

kependidikan yang menjadi bawahannya, 

serta berusaha untuk mengambil keputusan 

yang memuaskan bagi semua.
61

 

Kedua, memberi kesempatan kepada 

para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya, sebagai manajer 

kepala sekolah harus meningkatkan profesi 

secara persuasif dan dari hati ke hati. 

Dalam hal ini, kepala sekolah harus bersikap 

demokratis dan memberikan kesempatan 
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kepada seluruh tenaga kependidikan untuk 

mengembangkan potensinya secara optimal. 

Misalnya memberi kesempatan kepada 

bawahan untuk meningkatkan profesinya 

melalui berbagai penataran dan lokakarya 

sesuai dengan bidangnya masing-masing.
62

 

Ketiga, mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga kependidikan, dimaksudkan bahwa 

kepala harus berusaha untuk mendorong 

keterlibatan semua tenaga kependidikan 

dalam setiap kegiatan di sekolah 

(partisipatif). Dalam hal ini kepala sekolah 

bisa berpedoman pada asas tujuan, asas 

keunggulan, asas mupakat, asas kesatuan, 

asas persatuan, asas empirisme, asas 

keakraban, dan asas integritas.63 

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.
64
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Kemampuan menyusun program 

sekolah harus diwujudkan dalam (1) 

pengembangan program jangka panjang, baik 

program akademis maupun nonakademis, 

yang dituangkan dalam kurun waktu lebih 

dari lima tahun; (2) pengembangan program 

jangka menengah, baik program akademis 

maupun nonakademis, yang dituangkan 

dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun; 

(3) pengembangan program jangka pendek, 

baik program akademis maupun 

nonakademis, yang dituangkan dalam kurun 

waktu satu tahun (program tahunan), 

termasuk pengembangan rencana anggaran 

pendapatan belanja sekolah (RAPBS) dan 

Anggaran Biaya Sekolah (ABS). Dalam pada 

itu, kepala sekolah harus memiliki 

mekanisme yang jelas untuk memonitor dan 

mengevaluasi pelaksanaan program secara 

periodik, sistemik, dan sistimatik.
65

 

Kemampuan menyusun organisasi 

personalia sekolah harus diwujudkan dalam 

pengembangan susunan personalia sekolah; 

pengembangan susunan personalia 

pendukung, seperti pengelola laboratorium, 

perpustakaan dan pusat sumber belajar 

(PSB); serta penyusunan kepanitiaan untuk 

kegiatan temporer, seperti panitia penerimaan 
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peserta didik baru (PSB), panitia ujian, dan 

panitia peringatan hari-hari besar 

keagamaan.
66

 

Kemampuan memberdayakan tenaga 

kependidikan di sekolah harus diwujudkan 

dalam pemberian arahan secara dinamis, 

pengkoordinasian tenaga kependidikan dalam 

pelaksanaan tugas, pemberian hadiah (reward) 

bagi mereka yang berprestasi, dan pemberian 

hukuman (punishment) bagi yang kurang 

disiplin dalam melaksanakan tugas.
67

 

Kemampuan mendayagunakan sumber 

daya sekolah, yang harus diwujudkan dalam 

pendayagunaan serta perawatan sarana dan 

prasarana sekolah, pencatatan berbagai kinerja 

tenaga kependidikan, dan pengembangan 

program peningkatan profesionalisme.
68

 

3) Kepala Sekolah Sebagai Administrator 

Kepala Sekolah sebagai administrator 

yaitu, kepala sekolah harus mampu 

menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Untuk itu kepala 

sekolah harus kreatif mampu memiliki ide-

ide dan inisiatif yang menunjang 

perkembangan sekolah. Berbagai tugas yang 
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harus dilakukan kepala sekolah antara lain 

membuat perencanaan yaitu Perencanaan 

yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah, 

diantaranya adalah menyusun program 

tahunan sekolah, yang mencakup program 

pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, 

keuangan, dan penyediaan fasilitas-fasilitas 

yang diperlukan. Perencanaan ini selanjutnya 

dituangkan dalam rencana tahunan sekolah 

yang dijabarkan dalam dua program 

semester. 
69

 

Kepala sekolah sebagai administrator 

sangat diperlukan karena kegiatan di sekolah 

tidak terlepas dari pengelolaan administrasi 

yang bersifat pencatatan dan 

pendokumentasian seluruh program sekolah. 

Kepala sekolah dituntut memahami dan 

mengelola kurikulum, administrasi peserta 

didik, administrasi sarana dan prasarana, dan 

administrasi kearsipan. Kegiatan tersebut 

perlu dilakukan secara efektif agar 

administrasi sekolah dapat tertata dan 

terlaksana dengan baik. Kemampuan kepala 

sekolah sebagai administrator harus 

diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan 

data administrasi pembelajaran, bimbingan 
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dan konseling, kegiatan praktikum, kegiatan 

di perpustakaan, data administrasi peserta 

didik, guru, pegawai TU, penjaga sekolah, 

teknisi dan pustakawan, kegiatan 

ekstrakurikuler, data administrasi hubungan 

sekolah dengan orang tua murid, data 

administrasi gedung dan ruang dan surat 

menyurat. Kepala sekolah dalam perannya 

sebagai administrator dalam hal ini juga 

berkenaan dengan keuangan, bahwa untuk 

tercapainya peningkatan kompetensi guru 

tidak lepas dari faktor biaya. 
70

 

4) Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Sebagai supervisor, kepala sekolah 

mensupervisi aneka tugas pokok dan fungsi 

yang dilakukan oleh guru dan seluruh staf. 

Dalam kerangka ini, kepala sekolah harus 

mampu melakukan berbagai pengawasan dan 

pengendalian untuk meningkatkan kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

Pengawasan dan pengendalian ini 

dimaksudkan agar kegiatan pendidikan di 

sekolah terarah pada tujuan yang telah 

ditetapkan. Kegiatan ini juga merupakan 

tindakan preventif untuk mencegah agar 

pendidik dan tenaga kependidikan tidak 

melakukan penyimpangan dan lebih cermat 
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melaksanakan pekerjaannya. Pengawasan dan 

pengendalian yang dilakukan kepala sekolah 

terhadap tenaga kependidikan khususnya 

pendidik, disebut supervisi klinis, yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

profesional pendidik dan kualitas 

pembelajaran melalui pembelajaran efektif.
71

 

Tugas kepala sekolah sebagai 

supervisor diwujudkan dalam kemam-

puannya menyusun dan melaksanakan 

program supervisi pembelajaran serta 

memanfaatkan hasilnya. Kemampuan 

menyusun program supervisi pembelajaran 

harus diwujudkan dalam penyusunan 

program supervisi kelas, pengembangan 

program supervisi untuk kegiatan ekstra-

kurikuler, pengembangan program supervisi 

untuk perpustakaan, laboraturium dan ujian. 

Kemampuan melaksanakan program 

supervisi pembelajaran diwujudkan dalam 

pelaksanaan program supervisi klinis dan 

dalam program supervisi kegiatan 

ekstrakurikuler.
72

 

5) Kepala Sekolah Sebagai Leader 

Kepala sekolah sebagai pemimpin 

sekolah memiliki tanggung jawab 
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menggerakkan seluruh sumber daya yang ada 

si sekolah sehingga melahirkan etos kerja dan 

produktivitas tinggi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Oleh karena itu, kepala 

sekolah dalam menjalankan fungi 

kepemimpinannya harus menetapkan garis-

garis besar kebijakan, program dan kegiatan-

kegiatan operasional, dan kepala sekolah 

bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh 

kebijakan tersebut.
73

 

6) Kepala Sekolah Sebagai Innovator 

Kepala sekolah sebagai innovator 

adalah pribadi yang dinamis dan kreatif, 

selalu mengembangkan diri untuk kemajuan 

sekolah. Sebagai innovator, kepala sekolah 

harus mampu menemukan inovasi-inovasi 

baru dalam pembelajaran. Oleh karena itu, 

kepala sekolah sebagai innovator harus 

mampu menemukan gagasan-gagasan baru 

sesuai dengan perkembangan lingkungan 

internal dan eksternal, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan 

peserta didik. Di samping itu, kepala sekolah 

juga harus melakukan pembaruan di sekolah 

agar sekolah senantiasa berkembang 

mengikuti perkembangan iptek. Kepala 
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sekolah harus menjadi agen pembaruan.
74

 

7) Kepala Sekolah Sebagai Motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah 

harus senantiasa memberikan motivasi dan 

dorongan kepada semua pihak untuk maju, 

berkembang sesuai dengan keinginan 

individu, dan berkembang guna memajukan 

sekolah.
75

 

d. Peran Manajerial Kepala Sekolah 

Istilah "peran" kerap diucapkan banyak 

orang. Sering didengar kata peran dikaitkan de-

ngan posisi atau kedudukan seseorang. Atau 

"peran" dikaitkan dengan "apa yang dimainkan" 

oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin 

tidak banyak orang mengtahui, bahwa kata 

"peran", atau role dalam bahasa Inggrisnya, 

memang diambil dari dramaturgy atau seni 

teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi 

peran yang harus dimainkan sesuai dengan 

plot,
76

 alur cerita, dan dengan lakonnya. Ketika 

istilah peran digunakan dalam lingkungan 

pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau 

mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan 

menjalankan perannya sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena 
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itulah ada yang disebut dengan role expectation. 

Untuk dapat melaksanakan peran masing-

masing dengan baik, setiap pemegang peran 

haruslah memahami benar apa yang menjadi 

fungsi perannya. Kejelasan tentang peran ini 

(role clarification) merupakan kondisi prasyarat 

untuk tercapainya harapan terhadap sesuatu 

peran.
 77

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa fungsi kepala sekolah 

sebagai manajer adalah merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin 

dan mengendalikan usaha para anggota 

organisasi serta mendayagunakan seluruh 

sumber-sumber daya organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikata-

kan suatu proses, karena semua manajer dengan 

ketangkasan dan keterampilan yang dimilikinya 

mengusahakan dan mendayagunakan berbagai 

kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai 

tujuan.
78

  

Kepala sekolah adalah orang yang 

bertanggung jawab dalam perencanaan 

pendidikan di sekolah. Sebagai manajer 

pendidikan di sekolah, ia harus melaksanakan 

fungsi manajemen yang pertama, yaitu 
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merencanakan sekolah.
79

 Merencanakan yang 

dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus dapat 

memikirkan dan merumuskan dalam suatu 

program tujuan dan tindakan yang dilakukan. 

Mengorganisasikan mengandung arti bahwa 

kepala sekolah harus mampu menghimpun dan 

mengkoordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan sumber-sumber material institusi 

pendidikan. Memimpin, kepala sekolah harus 

mampu mengarahkan dan mempengaruhi 

seluruh SDM untuk melakukan tugas-tugas. 

Mengendalikan, dalam arti bahwa kepala 

sekolah dapat memberikan keyakinan bagi para 

personal bahwa institusi pendidikan dapat 

berjalan mencapai tujuan, dan apabila terdapat 

bagian-bagian yang salah kepala sekolah harus 

dapat memberikan arahan dan meluruskan. 

Memberdayakan sumber daya institusi 

pendidikan, yang meliputi dana, perlengkapan, 

informasi, maupun SDM.
80

 Dengan demikian, 

sesuai dengan fungsinya sebagai manajer, kepala 

sekolah dituntut untuk mencapai tujuan akhir 

yang bersifat khusus (specific end). Sedangkan, 

kerja kepala sekolah merupakan kerja tim yang 

dibantu oleh tenaga pendidik dan staf 

administrasi sehingga kepala sekolah dituntut 

mampu meningkatkan kinerja semua subsistem 
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yang terdapat dalam institusi pendidikan. Hal itu 

semua menuntut kemampuan kepala sekolah 

sebagai manajer untuk dapat menjalankan 

fungsi-fungsi manajerial.
81

 

Dengan demikian, dapat ditarik benang 

merah, bahwa peran manajerial kepala sekolah 

harus dapat melakukan fungsi-fungsi 

manajemen untuk dapat merealisasikan tujuan 

institusi pendidikan pada pencapaian prestasi. 

Kepemimpinan pendidikan sebagai manajer 

harus melakukan fungsi-fungsi manajemen 

sebagai berikut:
 82

 

1) Perencanaan; 

2) Pengorganisasian; 

3) Pengarahan (motivasi, kepemimpinan, 

kekuasaan, pengambilan keputusan, 

komunikassi, koordinasi, negoisasi, 

manajemen konflik, perubahan organisasi, 

ketrampilan interpersonal, membangun 

kepercayaan, penilaian kinerja, dan 

kepuasan kerja); 

4) Pengendalian meliputi pemantauan 

(monitoring), penilaian, pelaporan, 

monitoring dan evaluasi sering disingkat 

ME atau Monev. 
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B. Telaah Pustaka Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul 

tentang peranan manajerial kepala sekolah dalam 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 

(studi kasus pada SMAN 2 Ponorogo). Untuk 

menghindari adanya pengulangan dari berbagai hasil 

penelitian terdahulu, peneliti akan mengemukakan 

penelitian yang relevan dengan skripsi peneliti. Sebut 

saja diantaranya karya Wahyudin. Pada tahun 2011 

mahasiswa Universitas Negeri Syarif  Hidayatullah 

Jakarta mengadakan penelitian tentang Peran 

Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di SMK Al-Hidayah Cinere. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa peran manajerial 

kepala SMK AL-Hidayah Cinere dalam meningkatkan 

mutu pendidikan pada katagori cukup baik (62.55%). 

Artinya kepala sekolah cukup mampu dalam 

menjalankan peran dan fungsinya sebagai manajer di 

lembaga pendidikan SMK AL-HIdayah Cinere. 

Tentunya perlu evaluasi untuk lebih baik kedepan, 

semoga dengan hasil penelitian ini menjadi salah satu 

rekomendasi untuk menuju SMK Al_hidayah Cinere 

lebih baik ke depan guna peningkatan mutu 

pendidikan.
83

 

Selanjutnya, pada tahun 2018 Fariha Nur Laili 

mahasiswa IAIN Ponorogo juga mengadakan penelitian 
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tentang Peran Manajerial Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Budaya Mutu (Studi Kasus di MAN 2 

Ponorogo). Hasil penelitian ini menunjukkan (1) 

Penyusunan program pengembangan budaya mutu 

pendidikan di MAN 2 Ponorogo disusun setiap 4 tahun 

sekali dalam RKM dan RKTM setiap 1 tahun sekali 

yang dikoordinir langsung oleh kepala madrasah. Untuk 

meningkatkan budaya mutu pendidikan yang lainnya, di 

MAN 2 Ponorogo juga menerapkan layanan PDCI atau 

Akselerasi, layanan Bina Prestasi, dan layanan Reguler 

yang juga merupakan bagian dari budaya mutu 

pendidikan yang telah berkembang dengan baik disana. 

(2) Pelaksanaan program peningkatan budaya mutu di 

MAN 2 Ponorogo diawali oleh kepala sekolah, 

planning dengan mekanisme, pengorganisasian dan 

pembagian tugas-tugas kepada orang-orang yang 

berkompeten terkait dengan peningkatan mutu. Bagian 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-

program peningkatan budaya mutu pendidikan di MAN 

2 Ponorogo dimana penanggung jawab utamanya 

adalah Kepala Madrasah, dengan dibantu oleh Wakil 

Kepala Madrasah, untuk Kegiatan Belajar Mengajar 

yaitu Waka Kurikulum, serta untuk sarana dan 

prasarana itu bagian Waka Sarana dan Prasarana. (3) 

Pengevaluasian program peningkatan budaya mutu 

pendidikan di MAN 2 Ponorogo dipimpin dan 

dikoordinir oleh kepala madrasah pada setiap akhir 

semester genap atau sebelum tahun ajaran baru, yang 

diberi nama Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Model 

evaluasi tersebut dilaksanakan untuk memper-
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timbangkan kiprah output di masyarakat atau di 

pendidikan lanjutan.
84

 

Sementara itu pada tahun yang sama. Azam 

Khoiruman juga salah seorang mahasiswa IAIN 

Ponorogo mengadakan penelitian di MAN Pacitan 

dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN Pacitan. 

Dalam penelitiannya ia ingin mengetahui tentang apa 

saja peran kepala sekolah dalam merencanakan 

program, menjalankan program serta mengawasi  

program peningkatan mutu pendidikan. Ia membuat 

kesimpulan bahwa: (1) Dari peran kepala sekolah dalam 

merencanakan program peningkatan mutu pendidikan 

terbukti bahwa kepala sekolah MAN Pacitan sangat 

memperhatikan dari penerimaan peserta didik guru 

hingga karyawan yang baik sesuai yang diharapkan 

dengan memberikan tes bagi pesena didik dengan 

adanya kelas regular dan akselerasi dan meilih guru dan 

karyawan yang berkompeten. (2) Dari peran kepala 

sekolah dalam menjalankan program peningkatan mutu 

pendidikan di MAN Pacitan kepala sekolah 

memberikan kerjasama dalam menerima peserta didik 

baru mengadakan diklat dan workshop bagi para guru 

dan karyawan memberikan motivasi bagi seluruh warga 

sekolah dengan menitik beratkan pada kedisplinan. (3) 

Sebagai Pengawas metode yang digunakan kepala 
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sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 

Pacitan adalah dengan menitik beratkan pada guru yang 

mengajar. Oleh sebab itu dalam menerapkan 

perencanan dan menjalankan harus secara rutin dan 

telaten diawasi dengan mengadakan rapat supaya tujuan 

dalam pembelajaran tercapai.
85

 

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah usaha peneliti untuk 

mengetahui peran manajerial dari seorang kepala 

sekolah dalam pengembangan mutu tenaga pendidik 

dan kependidikan. Berbeda dengan karya Wahyudin 

yang mencoba mengetahui peran kepala sekolah 

sebagai manajerial dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Jauh berbeda juga apabila dibandingkan 

dengan skripsi karya Fariha Nur Laili yang berusaha 

mengetahui peran kepala manajerial kepala sekolah 

dalam peningkatan budaya mutu pendidikan. Lebih jauh 

berbeda lagi apabila disandingkan dengan penelitian 

Azam Khoiruman yang mengetahui apa saja peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

yang dilihat dari sisi profesionalisme kepala 

sekolahnya.
86
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural 

setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, 

proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa 

induktif, dan  makna merupakan hal yang esensial. Ada 

6 (enam) macam metodologi penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu etnografi, 

studi kasus, teori grounded, penelitian interaktif, 

penelitian ekologikal dan penelitian masa depan.
87

 

Dan  dalam hal ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi 

intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan 

sosial seperti individu, kelompok, institusi atau 

masyarakat.  Studi kasus dapat digunakan secara  tepat 

dalam banyak bidang.
88

 

                                                         
87

 Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat dalam Lexy 

Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2016), 4.  
88

 Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen,  Qualitative 

Research for Education: an introduction to theory and methods (Boston: 

Allyn and Bacon, 1982, Inc), 62. 



68 

 

B. Kehadiran Peneliti 

 Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
89

 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

betindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SMAN 2 

Ponorogo. dengan alasan bahwa SMAN 2 Ponorogo 

merupakan salah satu dari sekolah negeri favorit dan 

unggulan di Kabupaten Ponorogo, hal itu dibuktikan 

bahwa SMAN 2 Ponorogo merupakan sekolah yang 

ditunjuk sebagai sekolah model bagi sekolah lain, 

sekolah penyelenggara UNP (Ujian Nasional 

Perbaikan) tingkat SMA Se-Kabupaten Ponorogo, dan 

juga dinobatkan sebagai sekolah jaringan. Berbagai 

prestasi banyak diraih oleh lembaga tersebut, 

diantaranya oleh tenaga pendidik dan kependidikan. 

Begitu pula dengan  kepala sekolah di SMAN 2 

Ponorogo juga telah melakukan berbagai upaya untuk 

                                                         
89

 Pengamatan berperanserta adalah sebagai penelitian yang 

bercirikan interaksi-sosial yang memakan waktu cukup lama antara 

peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek. Dan selama itu data 

dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan  secara sistematis dan 

catatan tersebut berlaku tanpa gangguan. Lihat dalam Lexy Moleong, 

Metodologi Pnelitian Kualitatif,  163.  
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merancang sistem pendidikan yang bermutu sehingga 

bisa menjamin eksistensi lembaga pendidikan tersebut. 

salah satu program peningkatan mutu pendidikannya 

adalah melakukan kerjasama pertukaran pelajar dengan 

Thailand. Di samping itu, pertukaran pelajar tersebut 

juga berlaku untuk guru. Tujuannya, tentu untuk 

meningkatkan pengalaman dan kualitas pendidik. 

Sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. 

 

D. Data dan Sumber Data  

Sumber data adalah subyek dari mana fakta dapat 

diperoleh.
90

 Dalam penelitian ini sumber data dalam 

penelitian ini adalah: kata-kata dan tindakan sebagai 

sumber data utama, sedangkan  sumber data tertulis,  

foto dan  statistik, adalah sebagai sumber data 

tambahan. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sebab bagi peneliti kualitatif kasus  dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan  interaksi 

dengan subyek melalui wawancara mendalam dan 

diobservasi pada latar, dimana kasus tersebut 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
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berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 

ditulis oleh atau tentang subyek). 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Maksud digunakannya wawancara antara 

lain adalah  (a) menkonstruksi  mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan, kepedulian dan lain-lain;  (b) 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian 

sebagai yang dialami masa lalu; (c) memproyeksikan 

kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan 

untuk dialami pada masa yang akan datang; (d) 

memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi 

yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun 

bukan manusia; dan (e) memverifikasi, mengubah 

dan memperluas konstruksi  yang dikembangkan 

oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.
91

 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang 

digunakan adalah  (a) wawancara mendalam, artinya 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara 

mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara 

mendalam ini data-data bisa terkumpulkan 

semaksimal mungkin; (b) wawancara terbuka, 

artinya bahwa dalam penelitian ini para subyeknya 

mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan 
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mengetahui pula apa maksud  wawancara itu; (c) 

wawancara terstruktur, artinya bahwa dalam 

penelitian ini, peneliti atau pewancara menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan  yang 

akan diajukan. 

Dalam penelitian ini orang-orang yang akan 

diwancarai adalah: 

a. Kepala sekolah, yaitu untuk memperoleh 

informasi tentang  peran manajerial kepala 

sekolah dalam pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo. 

b. Wakil kepala sekolah untuk memperoleh 

informasi tentang  peran manajerial kepala 

sekolah dalam pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo. 

c. Perwakilan tenaga pendidik dan kependidikan, 

untuk memperoleh informasi tentang program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. 

2. Teknik Observasi 

Dalam penelitian kualitatif observasi 

diklasifikasikan  menurut tiga cara. Pertama, 

pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan 

atau non partisipan. Kedua, observasi dapat 

dilakukan secara terus terang atau penyamaran. 
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Ketiga, observasi yang menyangkut latar 

penelitian.
92

 Dan dalam penelitian ini digunakan 

teknik observasi yang pertama, dimana pengamat 

bertindak sebagai non partisipan, yang artinya 

peneliti tidak ikut dalam kehidupan orang yang 

diobservasi dan secara terpisah berkedudukan 

sebagai pengamat. 

Setiap observasi memiliki gaya yang berbeda-

beda. Salah satu perbedaannya adalah derajat 

keterlibatan peneliti, baik dengan orang maupun 

dalam kegiatan yang diamati. Terdapat tiga derajat 

keterlibatan yaitu tanpa keterlibatan (no 

involvement),  keterlibatan rendah (low involvement), 

keterlibatan tinggi (high involvement).
93

 Variasi ini 

tercermin dalam lima tingkat partisipasi, yaitu non 

partisipasi (nonparticipation), patisipasi pasif 

(passive participation), partisipasi moderat 

(moderate participation), partisipasi aktif (active 

participation) dan partisipasi lengkap (complete 

participation).  

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat 

dalam Catatan Lapangan (CL), sebab catatan 

lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, 

peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara 

dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di 
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lapangan dia membuat “catatan”, setelah pulang  ke 

rumah atau tempat tinggal barulah menyusun 

“catatan lapangan”.
94

 

Dapat dikatakan bahwa  dalam penelitian 

kualitatif, jantungnya adalah catatan lapangan. 

Catatan lapangan pada penelitian ini bersifat 

deskriptif. Artinya bahwa catatan lapangan ini berisi 

gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan 

dan pembicaraan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan fokus penelitian.  Dan bagian 

deskripitif tersebut berisi beberapa hal, diantaranya 

adalah gambaran diri fisik, rekonstruksi dialog, 

deskripsi latar fisik, catatan tantang peristiwa 

khusus,  gambaran kegiatan dan perilaku 

pengamat.
95

 Format rekaman hasil observasi 

(pengamatan) catatan lapangan dalam penelitian ini 

menggunakan format trnaskip observasi. 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber 

ini terdiri dari dokumen dan rekaman. “Rekaman” 

sebagai setiap tulisan  atau pernyataan yang 

dipersiapkan  oleh atau untuk individual atau 

organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa atau memenuhi accounting.
96

 Sedangkan 
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“dokumen” digunakan untuk mengacu atau bukan 

selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara 

khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, 

buku harian,  catatan khusus, foto-foto, dan 

sebagainya.  

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan 

dalam penelitian ini, mengingat (1) sumber ini selalu 

tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi 

waktu; (2) rekaman dan dokumen merupakan 

sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya 

dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa 

lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa 

mengalami perubahan; (3) rekaman dan dokumen 

merupakan sumber informasi yang kaya, secara 

konstektual relevan dan mendasar dalam konteknya; 

(4)  sumber ini sering merupakan pernyataan yang 

legal yang dapat memenuhi akuntabilitas.
97

 Hasil 

pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, 

dicatat dalam format transkip dokumentasi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan 

analisis data kualitatif,
98

 mengikuti konsep yang 
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diberikan Miles & Huberman dan Spradley. Miles dan 

Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai 

jenuh. Aktifitas dalam analisis data, meliputi data 

reduction,
99

 data display
100

 dan conclusion.
101

 Langkah-

langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

                                                                                                                  

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain) Lihat 

dalam  Bogdan dan Biklen,  Qualitative Research for Education, An 

introduction to theory and methods (Boston: Allyn and Bacon, 1982), 

180.  
99

 Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud 

adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada 

hal-hal yang penting , membuat katagori. Dengan demikian data yang 

telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpuklan data 

selanjutnya.  
100

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola  yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network 

dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data 

selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku 

yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian.  
101

 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian 

ini adalah  penarikan kesimpulan dan verifikasi.   
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Gambar 3.1 Langkah-langkah analisis data 

Selanjutnya menurut Spradley teknik analisis 

data disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. 

Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan 

data grand tour question, analisis data dilakukan 

dengan analisis domain. Pada tahap menentukan 

fokus analisis data dilakukan dengan analisis 

taksonomi. Pada tahap selection, analisis data 

dilakukan dengan analisis komponensial. 

Selanjutnya untuk sampai menghasilkan judul 

dilakukan dengan analisis tema. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredebilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik (1) pengamatan yang tekun, dan 

Pengumpulan data 

Penyajian data 

Kesimpulan: 

gambaran/verifikasi 

Reduksi data 

76 



77 

 

triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari.
102

 Ketekunan pengamatan ini 

dilaksanakan peneliti dengan cara : (a) mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 

menonjol yang ada hubungannya dengan peran 

manajerial kepala sekolah dalam pengembangan mutu 

tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo, kemudian (b) menelaahnya secara rinci 

sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah difahami dengan cara yang biasa. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan  penggunaan:  sumber, metode, 

penyidik, dan teori.
103

 Dalam penelitian ini, digunakan 

teknik triangulasi dengan sumber dan teknik, berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan:
104

 (a) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data 
                                                         

102
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103
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104
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hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang  yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, 

orang pemerintahan, (e) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga 

tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:
105

 (1) Tahap pra 

lapangan,  yang meliputi : menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian; (2) Tahap pekerjaan 

lapangan, yang meliputi : memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan 

berperanserta sambil mengumpulkan data; (3) Tahap 

analisis data, yang meliputi : analisis  selama dan 

setelah pengumpulan data; (4) Tahap penulisan hasil 

laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Singkat SMA Negeri 2 Ponorogo
106

 

a. Identitas Sekolah 

1) Nama Sekolah  :  SMAN 2 Ponorogo  

2) NPSN  :  20510147  

3) Status Sekolah  :  Negeri  

4) Status Kepemilikan  :  Pemerintah Daerah  

5) SK Izin Operasional  :  - 

6) Tanggal SK  :  2016-10-03  

7) Alamat Sekolah :  

a) Jalan :  JL. PACAR 24  

b) Desa/Kelurahan  :  Tonatan  

c) Kecamatan  :  Ponorogo  

d) Kabupaten/Kota  :  Kabupaten Ponorogo  

e) Propinsi  :  Jawa Timur  

f) Kode Pos  :  63418  

8) SK Pendirian Sekolah  :   

a) Tanggal SK  :  1900-01-01  

b) Tanah Milik  :  15000  

c) Nomor Telepon  :  0352 481268  

d) Nomor Fax  :  0352 462166  

e) Email  : sman2ponorogo@gmail.com  

f) Website  :  http://sman2ponorogo.sch.id 
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 Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 01/D/25-II/2019 dalam 
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2. Sejarah Berdirinya SMAN 2 Ponorogo
107

 

Ketika berdiri lembaga ini bernama SMA 2 

Ponorogo, persisnya didirikan tanggal 16 Juli 1979, 

dengan SK menteri pendidikan dan kebudayaan 

Republik Indonesia, Nomor: 818/0/1979, tanggal 

30 September 1979. Kemudian berdasar SK 

menteri pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 035/0/1997, tanggal 7 maret 

1997 nama tersebut diubah menjadi SMU Negeri 2 

Ponorogo. Jadi semula sekolah menengah atas 

berubah menjadi sekolah menengah umum. Pada 

saat berdiri, sebenarnya sekolah ini sudah memiliki 

gedung sendiri sebanyak 9 lokal yang dibangun 

sejak tahun 1978. Tetapi gedung-gedung tersebut 

belum dapat dipakai karena belum dilengkapi 

dengan fasilitas kegiatan belajar mengajar. Oleh 

karena itu kegiatan KBM sehari-hari siang hari di 

SMA Negeri 1 Ponorogo yang pada saat itu 

menempati gedung swasta milik yayasan 

pembangungan bakti di jalan Batoro Katong 

Ponorogo (sekarang dipakai SMA Bakti Ponorogo).  

Penerimaan murid perdana dikelola oleh 

SMA Negeri 1 Ponorogo dengan siswa sebanyak 3 

kelas 144 orang. Mereka merupakan hasil seleksi 

dengan sistem “tes tulis” dan „wilayah calon‟ 

materi tes tulis meliputi PMP, Bahasa Indonesia, 
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Matematika, Bahasa Inggris, IPA dan IPS, 

sedangkan wilayah calon dibagi menjadi 2 bagian 

yakni wilayah Ponorogo Utara dan Ponorogo 

Selatan‟ dengan garis batas jalan Imam Bonjol ke 

Timur (jl. Alun-Alun Selatan, Jl. Panglima 

Sudirman, Jl. Gajah Mada dan Jl. Ir. Juanda) 

sampai dengan Jl. Raya Pulung (Halim Perdana 

Kusuma). Calon siswa yang lulus tes dan 

berdomisili di Ponorogo selatan dinyatakan 

diterima di SMA 2 Ponorogo sistem seleksi yang 

unik tapi nyata, adil dan berkesan ini ditempuh 

panitia karena pada saat itu belum ada sistem 

khusus rayonisasi seperti sekarang ini. Beberapa 

bulan setelah berdiri SMA 2 Ponorogo baru 

memiliki kepala sekolah definer sebagai pengelola 

tetap dan sekaligus juga sebagai pengajar mata 

pelajaran tata buku. Beliau bernama Soeprantino 

berasal dari Mojoroto Kediri, seorang yang 

berperawakan tinggi semampai, setinggi 

semangatnya. Bersama dengan enam orang guru 

bantu yang bertugas di sekolah ini sejak berdiri, 

mereka adalah Parmo Ramelandani (mengajar 

sejarah dan geografi), Mulyadi (penjaskes), Alim 

Sigit Nurcahyo (PMP), Sri Utami (ekonomi dan 

bahasa inggris), Siti Atiyanti (biologi), Nurul 

huriyati (BP, ekonomi dan keterampilan) termasuk 

juga beberapa guru pinjam dari SMA 1 dan SLTP 

Ponorogo yang membantu mengajar mata pelajaran 

lain.  
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Alhamdulillah pada tahun 1980, SMA 2 

sudah memiliki gedung sendiri di Jl. Pacar 24 

Ponorogo yang kita tempati sekarang ini. Guru-

guru mulai diangkat menjadi PNS. Selain itu 

pemerintah juga menambah melalui proyek 

pendidikan guru bekerjasama dengan perguruan 

tinggi negeri, terutama IKIP Negeri. Tentu saja 

kehadiran mereka di sekolah ini menambah suasana 

dan semangat baru. Hal yang sangat 

membanggakan dan membahagiakan adalah 75% 

lulusan perdama diterima di berbagai perguruan 

tinggi negeri ternama melalui proyek perintas 

(sekarang SMPTN) yaitu ITB, UGM, ITS, 

UNIBRAW, UNS, IKIP dan AKABRI. 

Kebanggaan bertambah lengkap ketika Universitas 

Gajah Mada dan beberapa alumni mengirim ucapan 

“SELAMAT DAN SUKSES SMA 2 

PONOROGO”. Dalam perkembangan selanjutnya 

animo calon siswa SMA Negeri 2 Ponorogo terus 

meningkat bahkan jauh lebih besar dibanding daya 

tampungnya karena beberapa daya tarik yang 

dimilikinya, diantara kedisiplinan, ketertiban, dan 

juga karena banyak alumni SMA Negeri 2 berhasil 

menduduki jabatan profesi baik di instansi 

pemerintahan maupun swasta, baik tingkat regional 

maupun nasional sehingga hal ini dapat 

mempertinggi kepercayaan masyarakat Ponorogo 

secara khusus dan wilayah pembantu Gubernur 

madiun secara umum. Seiring dengan berjalannya 

waktu fasilitas belajar mengajar di SMA Negeri 
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Ponorogo makin lengkap, maka sudah seharusnya 

SMA 2 lebih berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin banyaknya alumni yang melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tingi di hampir 

seluruh perguruan tinggi papan atas di negeri ini 

terutama di wilayah Jawa Tengahdan Jawa Timur 

yang merupakan wilayah dengan jarak yang tidak 

terlalu jauh dari Ponorogo. Kemampuan mereka di 

bidang akademik mampu dipertahankan bahkan 

ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari lima tahun 

terakhir dimana dari alumnni SMA 2 yang diterima 

di perguruan tinggi Negeri semakin banyak baik 

dengan biaya sendiri maupun memperoleh 

beasiswa prestasi. 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 2 Ponorogo 

a. Visi Sekolah 

 “Menghasilkan sumber daya manusia yang 

bertaqwa, cerdas, dan berkarakter serta 

berbudaya lingkungan.”
108

 

b. Misi Sekolah 

Adapun misi SMAN 2 Ponorogo sebagai 

berikut:
 109

 

1) Melaksanakan pembelajaran untuk 

menumbuhkan penghayatan terhadap 

ajaran agama yang dianut dan budaya 

bangsa sehingga terwujud keseimbangan 

                                                             
108

 Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 02/D/25-II/2019 dalam 
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109
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iman, taqwa, ilmu, dan amal serta berbudi 

pekerti luhur. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang efektif 

dan efisien untuk peningkatan kemampuan 

intelektual dan kecakapan hidup. 

3) Melaksanakan program pembelajaran yang 

mampu mengaktualisasi jati diri siswa 

yang unggul dalam bidang akademik dan 

non akademik. 

4) Menciptakan kondisi lingkungan sekolah 

yang kondusif sehingga peserta didik 

nyaman belajar di sekolah. 

5) Mendorong semangat keunggulan secara 

intensif kepada seluruh warga sekolah. 

6) Menerapkan manajemen partisipatif 

dengan melibatkan seluruh warga sekolah 

dan kelompok kepentingan yang terkait 

dengan sekolah (stake holders). 

7) Mendorong warga sekolah untuk memiliki 

dan melaksanakan prinsip kesetaraan 

dalam kemajemukan di dunia global. 

8) Melaksanakan budaya hidup bersih, sehat, 

dan mencegah pencemaran dan kerusakan 

lingkungan sebagai wujud pelestarian 

terhadap lingkungan. 
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c. Tujuan Sekolah 

Tujuan SMAN 2 Ponorogo antara lain:
 110

 

1) Mempersiapkan peserta didik yang 

bertaqwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha 

Esa dan berakhlak mulia. 

2) Mempersiapkan peserta didik menjadi 

manusia yang berkepribadian cerdas, 

berkualitas dan berprestasi dalam bidang 

akademis dan non akademis. 

3) Membekali peserat didik agar memiliki 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi serta mampu mengembangkan 

diri secara mandiri. 

4) Menanamkan peserta didik sikap ulet dan 

gigih dalam berkompetensi, beradaptasi 

dengan lingkungan dan mengembangkan 

sikap sportifitas. 

5) Membekali peserta didik dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar mampu 

bersaing dan melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

6) Menanamkan sikap santun dan berbudaya, 

budaya hidup sehat, cinta kelestarian 

lingkungan dengan dilandasi keimanan 

dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 
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7) Menumbuhkan sikap peduli warga sekolah 

untuk mencegah pencemaran dan 

kerusakan lingkungan sekolah. 

 

4. Struktur Organisasi SMA Negeri 2 Ponorogo
111
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5. Profil Kepala Sekolah SMAN 2 Ponorogo
112

 

a. Biodata 

1) Nama Lengkap : Dra. Lilik Hermiwi, M.Pd 

2) NIP Baru: 1959 : 0413 199103 2 004 

3) NIP Lama : 131 967 141 

4) NUPTK : 5745737638300012 

5) Status Kepegawaian : PNS 

6) Sumber Gaji : APBD Provinsi 

7) Wilayah Pembayaran : KPPN Madiun 

8) No. KTP : 3501175304590002 

9) Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 13 April 1959 

10)  Agama  : Islam 

11)  Status Perkawinan : Menikah 

12)  Alamat Rumah :  

a) Jalan : Jl. Banda, No.3 

b) RT/RW : 05/03 

c) Desa/Kelurahan  : Mangkujayan 

d) Kecamatan  : Ponorogo  

e) Kabupaten/Kota : Kabupaten Ponorogo  

f) Propinsi  : Jawa Timur  

g) Kode Pos  : 63413 

b. Data Keluarga 

1) Status Pernikahan : Menikah 

2) Nama Lengkap Suami : Sunardi, M.BSC 

3) Jumlah Anak : 2  
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c. Riwayat Pangkat 

Tabel 4.1 Riwayat pangkat 

No. 
Gol. Ruang/ 

Pangkat 
Jenis KP 

Masa 

Kerja 

Tahun 

Masa 

Kerja 

Bulan 

TMT Pangkat 

1. 
IV/a-Pembina 

Utama Muda 

Pilihan 

(Jabatan 

Fungsional 

Tertentu) 

23 7 01 Oktober 2014 

2. 
IV/a-Pembina 

Tingkat I 

Reguler 15 1 01 April 2006 

3. 
IV/a-Pembina Reguler 12 1 01 April 2003 

4. 
III/d-Penata 

Tingkat I 

Reguler 8 7 01 Oktober 1999 

5. 
III/c-Penata Reguler 6 7 01 Oktober 1997 

6. 
III/b-Penata 

Muda Tingkat 

I 

Reguler 4 1 01 April 1995 

7. 
III/a-Penata 

Muda 

Gol. dari 

pengangkatan 

PNS 

1 3 01 Juni 1992 

8. 
III/a-Penata 

Muda 

Gol. dari 

pengangkatan 

CPNS 

0 0 01 Maret 1991 

d. Riwayat Pendidikan 

 
Tabel 4.2 Riwayat pendidikan 

No. Jenjang Nama Sekolah 
Prodi/ 

Jurusan 

Tahun 

Lulus 

1. 
S-2 Universitas PGRI 

Adi Buana Surabaya 

Teknologi 

Pendidikan 

2003 

2. 
S-1 IKIP Yogyakarta Pendidikan 

Bahasa 

Inggris 

1996 

3. 
SLTA SMAN 1 Ponorogo IPA 1977 

4. 
SLTP SMPN 1 Ponorogo  1974 

5. 
SD SD Santa Maria 

Ponorogo 

 1971 
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e. Riwayat Diklat 

Tabel 4.3 Riwayat diklat 

No. Jenis Diklat Nama Diklat 

1. 
Pelatihan  Pelatihan Guru Sasaran Bahasa 

Inggris Implementasi K-13 

2. 
Workshop Asistensi Bansos 

Pendampingan Implementasi 

K-13 

3. 
Bimbingan 

Teknis 

Bimbingan Teknis Fasilitator 

K-13 

6. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan di 

SMA Negeri 2 Ponorogo
113

 

Tabel 4.4 Data pendidik dan tenaga kependidikan 

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

SMAN 2 Ponorogo 
 

No Nama L/P Jenis Status 

1 Eny Farida Ariani P Guru Mapel PNS 

2 Niken Pranandari P Guru Mapel PNS 

3 Setiono L Guru Mapel Guru 

Honor 

Sekolah 

4 Rumaswati P Guru Mapel PNS 

5 Eko Widijono L Guru Mapel PNS 

6 Sugeng Hariadi L Guru Mapel PNS 

7 Wahyu Aji Pamungkas L Guru BK PNS 

8 Khoirul Huda L Guru Mapel Guru 

Honor 

Sekolah 

9 Purwati P Guru Mapel PNS 

10 Sugiharti P Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

PNS 

11 Subandi L Tenaga 

Administrasi 

PNS 
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No Nama L/P Jenis Status 

Sekolah 

12 Hayik Lana Minroshada L Guru Mapel Guru 

Honor 

Sekolah 

13 Wisnu Prayoga L Guru Mapel Guru 

Honor 

Sekolah 

14 Mukti Sintawati P Guru Mapel PNS 

15 Chozin Asrori L Guru Mapel PNS 

16 Anton Budiono L Guru Mapel PNS 

17 Suparno L Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

PNS 

18 Hari Subagyo L Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

Honor 

Daerah 

TK.I 

Provinsi 

19 Widyana 

Wahyuningtyas 

P Guru Mapel Guru 

Honor 

Sekolah 

20 Nur Arifah Diah R L Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

Tenaga 

Honor 

Sekolah  

21 Priyo Saptono L Guru Mapel GTY/PTY 

22 Dwi Handaja L Guru Mapel PNS 

23 Wahyu Widodo L Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

Honor 

Daerah 

TK.i 

Provinsi 

24 Sugeng Sambodo L Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

PNS 

25 Andik Nur Yuridian L Tenaga 

Perpustakaan 

Honor 

Daerah 

TK.i 

Provinsi 

16 Samudi L Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

PNS 

27 Nenok Sulistyowarih P Guru Mapel PNS 
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No Nama L/P Jenis Status 

28 Danar Dwi Susanto L Guru BK PNS 

29 Ika Sari Laksmitawati P Guru Mapel PNS 

30 Ayu Nastiti 

Kuntowardhani 

P Guru Mapel PNS 

31 Dian Chrisdianto L Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

Honor 

Daerah 

TK.i 

Provinsi 

32 Krisna Aji Kusuma P Guru Mapel Honor 

Daerah 

TK.i 

Provinsi 

33 Moh. Mansur Anwar L Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

PNS 

34 Nurul Widayati P Guru Mapel PNS 

35 Ernin Naurinnisa P Guru Mapel PNS 

36 Sugianto L Guru Mapel PNS 

37 Kukuh Widodo L Guru Mapel PNS 

38 Emy Sulistyani P Guru Mapel PNS 

39 Siti Nurjanah P Guru Mapel PNS 

40 Cuk Hendrarto L Guru Mapel PNS 

41 Kusnandarti P Guru Mapel PNS 

42 Sri Sulasmiati P Guru Mapel PNS 

43 Sujarno L Guru Mapel PNS 

44 Siswoyo L Guru Mapel PNS 

45 V Sri Darmawati P Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

PNS 

46 Moh. Heru 

Prasetyawan 

L Guru Mapel Guru 

Honor 

Sekolah  

47 Sri Sumiharti P Guru Mapel PNS 

48 Liliek Isrokiyanah P Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

PNS 

49 Yudi Tri Susanto L Tenaga 

Administrasi 

Sekolah  

Honor 

Sekolah 

TK.I 
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No Nama L/P Jenis Status 

Provinsi  

50 Anang Sayekti L Guru Mapel PNS 

51 Suroto L Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

Honor 

Sekolah 

TK.I 

Provinsi 

52 Darmini P Tenaga 

Administrasi 

Sekolah 

PNS 

53 Wahyu Susanto L Petugas 

Keamanan 

Tenaga 

Honor 

Sekolah 

54 Nanang Subaidah L Penjaga 

Sekolah 

Tenaga 

Honor 

Sekolah 

55 Teguh Santoso L Guru TIK PNS 

 

56 Anita Endang 

Asmorowati 

P Guru Mapel PNS 

57 Sudi Wijana L Guru Mapel PNS 

58 Lilik Hermiwi P Kepala Sekolah PNS 

59 Suyono L Guru Mapel PNS 

60 Puspita Prabandari P Guru Mapel PNS 

61 Herma Wahyu Para 

Mila 

P Guru Mapel Guru 

Honor 

Sekolah 

62 Agus Sunaryo L Guru Mapel PNS 

63 Ristaminingsih P Guru Mapel PNS 

64 Pujangga Adi Prakoso L Guru Mapel Guru 

Honor 

Sekolah 

65 Dyah Ratnawati P Guru BK PNS 

66 Choiriyanto L Guru Mapel PNS 

67 Fahad Zuhan Ahmadi L Guru Mapel Guru 

Honor 

Sekolah 

68 Lia Yunikawati P Guru Mapel Guru 

Honor 

Sekolah 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Penyusunan Program Pengembangan Mutu 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo 

Perencanaan merupakan langkah awal dalam 

sebuah proses manajemen. Perencanaan juga 

dikatakan sebagai suatu hal yang paling penting 

dan harus ada dalam pendidikan. Begitu juga 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo. Dimana untuk 

menjadi tenaga pendidik dan kependidikan yang 

unggul, terdapat hal-hal penting yang 

melatarbelakangi perlunya disusun program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan tersebut. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Lilik Hermiwi selaku kepala 

sekolah SMAN 2 Ponorogo: 
Penyusunan program pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan itu sangatlah penting. 

Pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan setiap 

tahunnya (dengan melibatkan kepala sekolah, tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan dan siswa). Yang 

kedua, untuk menunjang lancarnya ketercapaian 

peningkatan mutu, mereka harus memiliki peningkatan 

kualitas dan peningkatan kompetensi di bidangnya 

masing-masing yang nantinya akan berimbas pada 

peningkatkan mutu pendidikan. Misalnya dengan 

MGMP, workshop peningkatan kompetensi 

manajemen perpustakaan dan sebagianya. Selain itu 

siswa juga didorong untuk mengikuti kompetisi 

kompetensi.
114
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Sedangkan menurut Ibu Ernin Naurinnisa, 

waka kurikulum SMAN 2 Ponorogo mengatakan 

bahwa yang melatarbelakangi perlunya penyusunan 

program pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan adalah sebagai berikut: “Agar semua 

program yang direncanakan bisa terarah, 

dievaluasi, dan ditindaklanjuti sehingga bisa 

mencapai target yang diharapkan yang muaranya 

untuk pengembangan atau peningkatan mutu 

lembaga (satuan pendidikan)”.
115 

Dari pernyataan di atas, Bapak Suyono selaku 

waka sarpras SMAN 2 Ponorogo menambahkan 

sebagaimana berikut: “Diadakannya program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan diharapkan mampu meningkatkan 

kompetensi dan profesionalitas SDM dan supaya 

kegiatan bisa terealisir sesuai target yang 

ditetapkan demi terwujudnya mutu lembaga”.
116

 

Bapak Kukuh Widodo selaku waka humas 

juga menyatakan hal senada sebagaimana berikut: 

“Agar lebih terarah dalam pelaksanaan, sehingga 

tercapai peningkatan kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan”.
117
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Berbeda dengan Bapak Sugeng selaku waka 

kesiswaan yang mengatakan masalah komitmen, 

sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: 
Dalam hal ini pengembangan mutu tenaga pendidik 

dan kependidikan di SMAN 2 Ponorogo sangat amat 

diperlukan, karena tanpa adanya pengembangan tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan dikhawatirkan 

bapak dan ibu guru tidak memiliki kompetensi yang 

memadai dalam mencapai sasaran yang diharapkan. 

Salah satu nilai dasar yang ditegaskan untuk SDM di 

SMAN 2 ini adalah masalah komitmen, karena dengan 

komitmen maka mereka akan memiliki dedikasi dan 

loyalitas yang tinggi.
118

 

 

Bentuk program pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan  kependidikan ini antara lain melalui 

MGMP internal, MGMP eksternal (tingkat 

kabupaten dan provinsi), workshop (tingkat 

kabupaten, provinsi dan internasional), IHT (In 

House Training), Program Studi Time, inisiatif 

sendiri mengikuti workshop secara suka rela, 

pembinaan dari kepala sekolah dan pelatihan 

komputer. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

ibu Lilik sebagai berikut: 
Program pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan di SMAN 2 Ponorogo antara lain 

melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 

internal, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)  

eksternal tingkat kabupaten dan provinsi, workshop 

(tingkat kabupaten, provinsi dan internasional), 

pembinaan dari kepala sekolah, inisiatif sendiri 
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mengikuti workshop secara suka rela dan pelatihan 

komputer.
119

 

 

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak 

Suyono selaku waka sarana dan prasarana di 

SMAN 2 Ponorogo menambakan sebagai berikut: 

“Bentuk program pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan di SMAN 2 Ponorogo 

antara lain workshop, IHT (In House Training), 

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), dan 

juga program Studi Time”.
120

 

Bapak Mansur Kepala Bagian Tata Usaha 

menambahkan terkait bentuk program 

pengembangan mutu bagi tenaga kependidikan 

sebagai berikut: 
Diantaranya workshop, seperti Workshop persiapan 

USBN, Workshop persiapan UNBK, Workhsop 

Ketatausahaan, Workshop UN Perbaikan, Workshop 

khusus proktor, dan lain sebagaianya yang intinya 

workshop-workshop yang terkait teknis untuk tenaga 

kependidikan. Selain itu ada juga program pelatihan, 

seperti pelatihan komputer dan juga ada pembinaan 

kepala sekolah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.
121

 

 

Mekanisme kegiatan yang dilaksanakan 

dalam menyusun program pengembangan mutu  

tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 
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adalah dengan EDS (Evaluasi Diri Sekolah). Hal 

ini sebagaimana hasil wawancara yang 

diungkapkan oleh Ibu Ernin sebagai berikut: 
Mekanisne dalam penyusunan program pengembangan 

mutu tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo pertama yang dilakukan adalah melalui EDS 

(Evaluasi Diri Sekolah) selanjutnya disusun rencana 

program berdasarkan skala prioritas, pelaksanaan 

rencana, monitoring kegiatan, evaluasi, refleksi dan 

terakhir tindak lanjut.
122

 

 

Ibu Lilik Hermiwi juga megatakan hal senada 

tentang mekanisme penyusunan program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan sebagai berikut: “Setiap sebelum 

awal tahun selalu melakukan evaluasi program-

program kegiatan sekolah  secara menyeluruh, 

termasuk setelah evaluasi dilakukan refleksi untuk 

menyusun program pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan di tahun berikutnya”.
123

 

Dari pernyataan tersebut terdapat pernyataan 

pendukung lainnya sebagaimana yang diperoleh 

dari hasil dokumentasi.
124

 

Sedikit berbeda dengan yang diungkapkan 

Bapak Sugeng terkait mekanisme penyusunan 

program, sebagaimana hasil wawancara sebagai 

berikut: 

                                                             
122

 Lihat Transkip Wawancara nomor : 02/W/18-II/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
123

 Lihat Transkip Wawancara nomor : 01/W/11-II/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
124

 Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 07/D/14-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



98 
 

Didahului dengan kegiatan penyebaran angket dan 

sebagainya kepada bapak dan ibu guru oleh tim 

penjamin mutu atau tim penembang sekolah yang 

berisi tentang kebutuhan dan juga masukan-masukan 

dari bapak dan ibu guru. Kegiatan ini biasanya 

dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni. Tugasnya 

tim penjamin mutu adalah penyerapan dari kebutuhan-

kebutuhan dan masukan bapak dan ibu tersebut. jadi 

yang menyimpulkan bahwa program-program yang 

akan direncanakan nanti berdayaguna atau tidak 

dengan kondisi saat ini adalah pihak tim penjamin 

mutu.
125

 

 

Selain itu dalam proses penyusunan rencana 

program pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan tidaklah lepas dari berbagai pihak 

yang turut memberikan sumbangsih tenaga, fikiran, 

dan juga waktu demi tercapainya tujuan yang 

diharapkan. Antara lain Pengawas Pembina tingkat 

SMA, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite 

sekolah, perwakilan pendidik dan juga tenaga 

kependidikan. Sebagaimana yang hasil wawancara 

dengan Bapak Kukuh Widodo selaku waka humas 

di SMAN 2 Ponorogo. Beliau mengatakan ada 

pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses 

penyusunan program pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan ini, di antaranya: 

“Pengawas pembina SMA, kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, komite sekolah, perwakilan tenaga 

pendidik, perwakilan TU/Karyawan”.
126

 

                                                             
125

 Lihat Transkip Wawancara nomor : 05/W/11-II/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
126

 Lihat Transkip Wawancara nomor : 04/W/11-II/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 

98 



99 
 

Ibu Ernin menambahkan selain 6 pihak di 

atas ditambah dengan tim penjamin mutu atau tim 

pengembang sekolah. Sebagaimana hasil 

wawancara sebagai berikut: “Kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, tim pengembang sekolah atau tim 

penjamin mutu, perwakilan tenaga pendidik, 

perwakilan TU/karyawan, komite sekolah, 

pengawas pembina SMA”.
127

 

Adapun Ibu Lilik menjelaskan tentang jadwal 

pelaksanaan pembuatan program pengembangan 

mutu tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 

2 Ponorogo sebagaimana berikut: “Sebelum ajaran 

baru, biasanya dilakukan pembuatan program pada 

bulan April sampai Mei jika awal tahun ajaran 

barunya bulan Juli, dikarenakan bulan Juni harus 

sudah siap draft kegiatan pengembangan mutu 

tenaga pendidik dan kependidikan untuk bulan 

tahun ajaran berikutnya (Juli)”.
128

 

Bapak Sugeng  juga mengatakan hal senada 

dengan peryataan Ibu Lilik terkait jadwal 

pembuatan program. Sebagaimana hasil wawancara 

berikut: “Pelaksanaan pembuatan program 

dilakukan sebelum awal tahun pelajaran baru. 

Sekitar buan Mei sampai Juni”.
129
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Berdasarkan paparan deskripsi hasil 

wawancara terkait penyusunan program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo dapat 

diketahui bahwa program-program pengembangan 

mutu bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang 

disusun setiap tahunnya adalah MGMP 

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Kedua, 

workshop, baik yang diadakan oleh pemerintah 

tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. 

Sedangkan workshop pada tingkat internasional 

adalah workshop yang dilakukan oleh bapak atau 

ibu guru atas inisiatif sendiri secara suka rela. 

Ketiga, adalah In House Training (IHT). Keempat, 

program studi time. Kelima, pembinaan dari kepala 

sekolah setiap hari senin setelah upacara, dan yang 

terakhir adalah pelatihan komputer (khusus untuk 

tenaga kependidikan). 

Mekanisme pada penyusunan program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo ini diawali 

dengan evaluasi diri sekolah atau biasa disebut 

EDS, ini dilakukan rutin setiap sebelum awal tahun 

pelajaran baru. yang didalamnya berisi rencana 

program berdasarkan skala prioritas, pelaksanaan 

kegiatan, monitoring kegiatan, evaluasi, refleksi 

dan terakhir tindak lanjut. 
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2. Pengoordinasiaan Pelaksanaan Program 

Pengembangan Mutu Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan di SMAN 2 Ponorogo 

Pengoordinasian merupakan rangkaian 

aktivitas menghubungkan, menyatupadukan, dan 

menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya 

sehingga semuanya terlaksana secara tertib dan 

seirama menuju ke arah tercapainya tujuan. Selain 

itu pengoordinasian dalam pelaksanaaan program 

penting dilakukan untuk menghindari kegagalan 

pada kegiatan yang telah direncanakan. Di SMAN 

2 Ponorogo terdapat mekanisme yang digunakan 

dalam pengoordinasiaan pelaksanaan program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ibu Lilik sebagai berikut: 
Mekanisme pelaksanaan program tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan di SMAN 2 saya contohkan 

MGMP. pertama, kepala sekolah memberikan surat 

tugas untuk mengikuti MGMP, Baik internal maupun 

eksternal. Kedua, kepala sekolah memberikan surat 

tugas untuk mengikuti workshop atau seminar. Ketiga 

kepala sekolah memberikan surat perjalanan dinas, 

jika dilakukan di luar sekolah Terakhir membuat 

laporan perjalanan dinas, setelah melakukan kegiatan 

dinas.
130

 

 

Terkait mekanisme pelaksanaan program, 

Bapak Suyono menambahkan sebagaimana berikut: 

“Kegiatan pertama yang dilakukan adalah 

mensosialaisasikan program, setelah itu 
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pelaksanaan program, lalu dalam pelaksanaannya 

dilakukan monitoring, dan yang terakhir 

evaluasi”.
131

 

Pelaksanaan program pengembangan mutu 

tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo ada kalanya yang rutin ada juga yang 

tidak rutin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu 

Lilik sebagai berikut: 
Namanya kita ingin meningkatkan kualitas atau 

kompetensi ya tidak dibatasi, jika program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan  itu diluar jam sekolah ataupun atas 

inisiatif sendiri. Hanya saja, kalau yang mengadakan 

itu pihak sekolah, untuk jadwalnya sebagai berikut; 

MGMP biasanya dilaksanakan satu bulan sekali pada 

hari tertentu sesuai mata pelajaran, pembinaan dari 

kepala sekolah setiap hari senin setelah upacara, 

sedangkan  karyawan (tenaga kependidikan) satu kali 

setiap semester.
132

 

 

Bapak Mansur juga mengatakan hal senada 

tentang pelaksanaan program pengembangan mutu 

bagi tenaga kependidikan sebagamana berikut: 
Pelatihan dikasanakan rutin, minimal satu semester 

satu kali. Sedangkan untuk pembinaan kepala sekolah 

ini sebenarnya secara program memang tidak hanya 

melibatkan tenaga kependidikan tapi juga tenaga 

pendidik, pelaksanaanya setiap hari senin setelah 

upacara atau bisa juga secara langsung ketika 

melakukan kegiatan administrasi.
133
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Agar semua kegiatan yang telah direncanakan 

tetap melalui jalur dan dapat dilaksanakan dengan 

baik, kepala sekolah memiliki wewenang dan 

tanggung jawab dalam memonitoring dan 

mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan 

mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Lilik 

dalam hasil wawancara sebagai berikut: 
Salah satu  tanggung  jawab saya sebagai kepala 

sekolah adalah mengevaluasi semua kinerja tenaga 

pendidik dan kependidikan setelah itu melakukan 

refleksi, lalu mencatat poin-poin yang perlu diusulkan 

ke sekolah untuk mengajukan progam peningkatan 

mutu di kemudian hari, hal ini akan dimusyawarahkan 

oleh kepala sekolah, tim pengembang sekolah, 

wakasek, komite, perwakilan guru dan juga 

karyawan.
134

 

 

Setelah program disusun atau direncanakan, 

maka perlu adanya target pencapaian yang 

diharapkan setelah  dilaksanakannya program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. Dalam hal ini tentunya yang paling 

penting adalah masalah peningkatan kualitas atau 

mutu dari tenaga pendidik dan juga tenaga 

kependidikan itu sendiri. Hal ini sebagaimana hasil 

wawancara dengan Ibu Ernin sebagai berikut:  
Hal yang diharapkan setelah dilaksanakan program 

tersebut tentunya peningkatan kualitas pendidik dan 

tenaga kependidikan. bagi tenaga pendidik meliputi 

profesionalisme, pedagogik, sosial, dan kepribadian. 

Sedangkan tenaga kependidikan peningkatan 
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kompetensi profesi, sosial, dan kepribadian yang 

muaranya pada peningkatan kualitas lembaga atau 

satuan pendidikan.
135

 

 

Ibu Lilik juga menambahkan tentang target 

pencapaian  yang diharapkan sebagai berikut: 
Bagi tenaga pendidik, diharapkan betul-betul 

menguasai bidang akademik di mapel masing-masing, 

serta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan kompetensi sosial. Bagi tenaga 

kependidikan diharapkan mampu  meningkatkan 

kompetensi di bidangnya masing-masing, dan juga 

kompetensi sosialnya.
136

 

 

Disamping itu ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo, yaitu terdapat 

beberapa faktor pendukung dan penghambat yang 

menjadi penghalang dalam proses pelaksanaan 

program, hal ini sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ibu Lilik sebagai berikut: “Faktor 

pendukungnya adalah SDM sudah memadai. Faktor 

penghambatnya motivasi diri masih rendah dan 

heterogen, evaluasi diri tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam BP3 Pertahun tidak berjalan 

sesuai dengan realita yang ada”.
137
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Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang 

terjadi dalam pelaksanaan program pengembangan 

mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo, perlu adanya tindakan 

pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. 

sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan 

oleh Ibu Lilik sebagai berikut: “Kepala sekolah 

melakukan pembinaan kepada tenaga pendidik 

setiap hari senin setelah upacara, dan untuk tenaga 

kependidikan pada hari jum’at”.
138

 Pada kegiatan 

pembinaan hari senin yang menjadi speaker central 

tidak hanya kepala sekolah saja melainkan juga 

dari masing-masing wakasek dan juga guru. Hal-

hal yang dibahas dalam pembinaan tersebut juga 

sangat kompleks mencakup perkembangan sekolah, 

masukan atau saran, dan juga apresiasi kepada 

tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang 

telah berhasil meraih prestasi atau sejenisnya.
139

 

Ibu Ernin juga mengatakan hal senada terkait 

hal tersebut sebagaimana hasil wawancara sebagai 

berikut: “Untuk mengatasi hambatan dilakukan 

pembinaan oleh kepala sekolah. selain itu juga ada 

reward dan punishment”.
140

 

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di 

atas dapat disimpulkan bahwa pengoordinasiaan 
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pelaksanaan program pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan di SMAN 2 Ponorogo 

dapat dikatakan telah berjalan seirama dalam 

rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Peran 

kepala dalam hal ini sangatlah penting, dalam 

rangka memberdayakan seluruh elemen yang ada di 

dalam sekolah. Pihak-pihak yang ikut terlibat 

dalam pengoordinasian pelaksanaan program 

diantaranya tim pengembang sekolah atau tim 

penjamin mutu, empat waka sekolah, perwakilan 

guru, komite dan juga karyawan.  

Target pencapaian dari hasil pelaksanaan 

program pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo ini adalah 

peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan baik dalam sisi akademik maupun 

non akademik. Dengan meningkatnya kualitas 

pendidik dan tenaga kependidikan maka secara 

otomatis akan berimbas pada kualitas peserta didik 

yang muaranya untuk peningkatan mutu SMAN 2 

Ponorogo. 

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan 

Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Di 

SMAN 2 Ponorogo 

Untuk melihat capaian kerja program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan yang telah dilaksanakan, maka perlu 

dilakukan evaluasi. Mekanisme evaluasi yang 

dilakukan di SMAN 2 Ponorogo adalah dengan 

supervisi. Sebagaimana hasil wawancara degan Ibu 
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Lilik sebagai berikut: ”Kepala sekolah mengadakan 

supervisi, sebelum itu kepala sekolah 

mengumpulkan seluruh tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan untuk memberi informasi bahwa 

kepala sekolah akan melakukan supervisi 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan tersebut”.
141

 

Dari pernyataan tersebut terdapat pernyataan 

pendukung lainnya yang diperoleh dari hasil 

dokumentasi
142

 yang menerangkan bahwa kepala 

sekolah melaksanakan kegiatan supervisi. 

Dari analisa hasil pelaksanaan supervisi 

akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah 

SMAN 2 Ponorogo menunjukkan bahwa dari 43 

guru yang disupervisi terdapat 25 guru yang 

memperoleh nilai dengan predikat amat baik, dan 

18 guru memperoleh nilai dengan predikat baik. 

Dari 43 guru tersebut 40 di antaranya guru mata 

pelajaran dan 3 guru BK.
143

 

Sedangkan dari hasil rekap supervisi 

manajerial yang berkenaan dengan aspek 

pengelolaan sekolah menunjukkan bahwa pada 

pengelolaan perpustakaan memperoleh nilai dengan 
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predikat baik, pengelolaan laboratorium amat baik 

dan pengelolaan TU juga amat baik.
144

 

Rencana tindak lanjut dari hasil kegiatan 

supervisi manajerial dan akademik di antaranya 

untuk guru mata perlu tindak lanjut adanya 

workshop pembelajaran bervariatif serta MGMP 

internal dan eksternal lebih diintensifkan. Untuk 

pelajaran BK perlu pelatihan publikasi ilmiah dan 

karya tulis ilmiah untuk PKB dan kenaikan 

pangkat. Sedangkan untuk tenaga kependidikan 

yang kurang mampu operasional komputer perlu 

tindak lanjut pelatihan komputer secara bertahap.
145

 

Setelah dilakukan supervisi langkah 

selanjutnya adalah menyusun Evaluasi Diri 

Sekolah (EDS) oleh masing-masing pelaksana 

program atau dari masing-masing aspek SNP. EDS 

ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis kondisi serta kebutuhan sekolah saat 

ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ernin 

dalam hasil wawancara sebagai berikut: 

“Menyusun evaluasi diri sekolah (EDS) oleh 

masing-masing pelaksana program atau masing-

masing standar nasional pendidikan”.
146

 

Dalam proses evaluasi program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 
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kependidikan juga melibatkan berbagai pihak guna 

mendukung lancarnya proses kegiatan. Pihak yang 

ikut andil dalam proses evaluasi ini adalah semua 

pemangku kebijakan dalam lingkup SMAN 2 

Ponorogo, diantaranya kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, komite sekolah, perwakilan tenaga 

pendidik, perwakilan tenaga kependidikan/ 

karyawan, dan juga pengawas pembina SMA. hal 

ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak 

Kukuh Widodo sebagi berikut: ”Pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan evaluasi program pengem-

bangan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 

antara lain, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

komite sekolah, perwakilan tenaga pendidik, 

perwakilan tu/karyawan dan pengawas pembina 

SMA”.
147

 

Selanjutnya Ibu Ernin menuturkan terkait 

waktu pelaksanaan evaluasi program pengem-

bangan mutu tenaga pendidik dan kependidikan di 

SMAN 2 Ponorogo yaitu dilakukan secara berkala 

setiap akhir program dilaksanakan. Namun 

terkadang juga dilakukan di tengah proses 

pelaksanaan jika terjadi hal yang urgent. Hal ini 

sebagaimana hasli wawancara dengan sebagai 

berikut: ”Di setiap akhir pelaksanaan program, dan 
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bisa juga di tengah pelaksanaan program 

berdasarkan tahap-tahap yang telah ditetapkan”.
148

 

Dengan evaluasi ini pihak manajemen 

sekolah dapat memberikan penilaian terhadap 

tingkat keberhasilan dari perencanaan yang telah 

dilakukan oleh sekolah, dan nantinya mampu 

menyajikan informasi untuk digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan program-program 

apa yang akan disusun pada masa selanjutnya. 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Lilik sebagai 

berikut: “Dari hasil evaluasi pelaksanaan program 

direfleksikan sebagai bahan untuk menyusun 

program pada semester berikutnya”.
149

 

Setelah semua proses program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo dilaksanakan, 

ada berbagai bentuk  kemanfaatan dan peningkatan 

kualitas yang dicapai dari sisi tenaga pendidik 

maupun tenaga kependidikan. Adapun bentuk 

peningkatan mutu dari program MGMP adalah 

peningkatan kompetensi, peningkatan motivasi, 

karakter, kompetisi, dan juga prestasi baik dalam 

segi akademik maupun non akademik. Hal tersebut 

sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Heru 

selaku tenaga pendidik di SMAN 2 Ponorogo 

sebagai berikut: 
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Bagi saya, sebagai guru PAI yang mempunyai dua 

wilayah administrasi baik di Kemenag maupun 

Diknas, adanya MGMP saya dapat memeroleh 

berbagai informasi masalah administrasi dari Kemenag 

maupun dari Diknas.  kedua, bagi pendidik secara 

umum dapat meningkatkan kompetensi, motivasi, 

karakter, kompetisi, dan juga prestasi baik dalam segi 

akademik maupun non akademik.
150

 

Selain itu bentuk kemanfaatan dari program 

MGMP bagi pendidik adalah dapat saling 

koordinasi dan konsolidasi sebgaimana hassil 

wawancara dengan Bapak Fahad selaku pendidik 

sebagimana berikut: 

Intinya koordinasi, konsolidasi memang harus terus 

tetap terjaga antar pendidik, karena dengan adanya 

koordinasi dan konsolidasi yang baik dampaknya akan 

positif baik itu secara khusus maupun secara umum. 

Hal itu adalah salah satu manfaat dari adanya MGMP 

yang nanti imbasnya adalah pada pendidik itu sendiri 

kemudian pada peserta didik dan kemudian pada 

umumnya pada mutu sekolah itu sendiri.
151

 

Sedangkan bentuk peningkatan dari adanya 

program Studi Time adalah peningkatan kualitas 

metode pembajaran, motivasi dan juga prestasi 

pendidik. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bapak Hayiklana selaku tenaga pendidik di SMAN 

2 Ponorogo sebagaimana berikut: “Dengan Studi 

Time guru bisa lebih  mengeksplorasi dalam 

metode mengajar, selain itu pendidik juga lebih 
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termotivasi dari pendidik di sekolah lain yang lebih 

berprestasi, jadi dari itu nanti akan berdampak pada 

peningkatan mutu pendidik itu sendiri”.
152

 

Bentuk peningkatan mutu dari adanya 

program workshop bagi tenaga pendidik adalah 

mampu meningkatkan prestasi pendidik, kreativitas 

pendidik menjadi lebih meningkat, lebih 

termotivasi dan lebih semangat dalam mengajar 

karena ada penyegaran-penyegaran yang diperoleh 

dari workshop yang diadakan. Hal ini sebagimana 

hasil wawancara dengan Bapak Heru sebagaimana 

berikut: “Bentuk peningkatan kualitas dari program 

workshop antara lain meningkatnya prestasi 

pendidik, pendidik menjadi lebih kreatif, lebih 

termotivas idan lebih semangat dalam mengajar 

karena ada penyegaran-penyegaran yang diperoleh 

dari workshop tersebut”.
153

 

Adapun bentuk peningkatan mutu dari 

adanya program workshop bagi tenaga 

kependidikan adalah dapat meningkatkan kinerja, 

lebih memupuk semangat dalam melakukan tugas, 

motivasi lebih tinggi, dan juga menambah 

pengetahuan. Hal tersebut sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bapak Mansur seagi berikut: 

“Bentuk peningkatan mutunya antara lain kinerja 

tenaga kependidikan lebih bagus, lebih semangat 
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dalam melakukan tugas, motivasi lebih tinggi, dari 

segi keilmuan juga bertambah”.
154

 

Sedangkan bentuk peningkatan mutu dari 

adanya program pembinaan kepala sekolah adalah 

pendidik menjadi lebih semangat, motivasi dalam 

mengajar tinggi, selain itu pendidik juga dapat 

memperoleh informasi dari luar yang ada kaitannya 

dengan mengajar. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Heru sebagai berikut: “Bentuk 

peningkatan kualitasnya adalah pendidik menjadi 

lebih semangat, motivasi mengajar tinggi, selain itu 

pendidik juga dapat memperoleh informasi dari 

luar yang ada kaitannya dengan mengajar”.
155

 

Jadi secara umum dengan adanya program 

pengembangan mutu bagi tenaga pendidik dan juga 

tenaga kepedidikan di SMAN 2 Ponorogo yaitu 

peningkatan prestasi sekolah, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bapak Kukuh sebagai berikut: 

“Dengan dilaksanakannya program pengembangan 

mutu bagi pendidik dan tenaga keependidikan di 

lingkup SMAN 2 Ponorogo dapat meningkatkan 

prestasi sekolah”.
156

 

Ibu Ernin juga menambahkan terkait hasil 

pencapian dari dilaksanakannya program 
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pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo adalah prestasi 

siswa meningkat, selain itu proses pelayanan 

administrasi sekolah menjadi lebih baik, lebih cepat 

dan tepat. Berikut hasil wawancara dengan Ibu 

Ernin: “Setelah dilaksanakan program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan juga 

tenaga kependidikan maka prestasi siswa 

meningkat, layanan administrasi lebih baik, lebih 

cepat dan tepat”.
157

 

Dari deskripsi hasil wawancara di atas dapat 

difahami bahwa dalam evaluasi pelaksanaan 

program pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan di SMAN 2 Ponorogo telah berjalan 

dengan cukup baik. Diperoleh informasi bahwa 

dalam proses evaluasi di SMAN 2 Ponorogo 

diawali dengan supervisi oleh kepala sekolah, 

selanjutnya dilakukan proses EDS (Evaluasi Diri 

Sekolah) guna mengidentifikasi dan menganalisis 

kondisi serta kebutuhan sekolah saat ini. Dengan 

melakukan evaluasi diri akan menunjukkan kinerja 

sekolah, dimana bagian yang mengalami perbaikan 

atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian 

yang mengalami penurunan.  

Dalam proses evaluasi kepala sekolah dibantu 

oleh wakil kepala sekolah, komite sekolah, 

perwakilan tenaga pendidik, perwakilan tenaga 
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kependidikan/karyawan, dan juga pengawas 

pembina SMA. Semua pihak yang ikut terlibat 

saling bekerjasama demi mencapai tujuan yang 

diharapkan. Hasil yang telah dicapai setelah 

diadakannya pengembangan mutu tenaga pendidk 

dan tenaga kependidikan adalah peningkatan 

kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

serta peningkatan prestasi sekolah. Di samping itu 

proses dalam hal tata kelola administrasi sekolah 

menjadi lebih baik, lebih cepat dan tepat sesuai 

kegunaannya.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data tentang Penyusunan Program 

Pengembangan Mutu Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan oleh Kepala Sekolah di SMAN 2 

Ponorogo 

Penyelenggaraan pendidikan merupakan sebuah 

kunci utama untuk membentuk kualitas manusia. 

Kualitas yang unggul dapat terbentuk oleh berbagai 

faktor, salah satu faktor intinya adalah berasal dari 

kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh  Prajudi 

Atmosudirdjo bahwa guru memiliki peran yang sangat 

besar dalam pendidikan, di pundaknya dibebani suatu 

tanggung jawab atas mutu pendidikan. Maka dari itu 

guru harus mengembangkan dirinya dengan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran.
158

 Di mana untuk 

menjadi seorang tenaga pendidik dan kependidikan 

yang unggul maka diperlukan sebuah manajemen yang 

baik untuk mencapai tujuan pedidikan yang diharapkan. 

Hal ini juga yang diupayakan dilakukan oleh SMAN 2 

Ponorogo. 

Manajemen pada hakekatnya merupakan suatu 

proses merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha 
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para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh 

sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan suatu proses, 

karena semua manajer dengan ketangkasan dan 

keterampilan yang dimilikinya mengusahakan dan men-

dayagunakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan 

untuk mencapai tujuan.
159

  

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya 

sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi 

yang tepat, untuk memberdayakan tenaga kependidikan 

melalui kerja sama atau kooperatif, memberi 

kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan 

seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan 

yang menunjang program sekolah.
160

 Cara yang dapat 

ditempuh adalah mengikutsertakan pendidik dan tenaga 

kependidikan pada kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan, 

penataran, seminar, workshop, pemagangan, dan 

pendampingan yang dapat diselenggarakan oleh 

lembaga pemerintah, perguruan tinggi, atau lembaga 

non-pemerintah. Selain itu, program pengembangan 

pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah 

dapat pula dilaksanakan melalui program-program yang 

direncanakan sendiri oleh sekolah dan/atau melalui 

jaringan antar-sekolah.
161

  

Sebagaimana yang dijelaskan pada deskripsi data 

pada BAB IV, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

                                                 
159

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 103. 
160

 Ibid. 
161

 Ibid., 67. 

118 



119 

 

Ponorogo menyusun berbagai program dalam rangka 

meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan. Diantaranya program MGMP, 

sebagai salah satu wadah pnyelarasan materi 

pembelajaran dalam setiap rumpun guru mata pelajaran. 

MGMP internal rutin dilaksanakan di SMAN 2 

Ponorogo. Selain itu MGMP juga diadakan dengan 

pihak eksternal sekolah. Program kedua adalah 

Workshop, baik yang dilaksanakan pada tingkat 

kabupaten, provinsi maupun internasional ada pula atas 

inisiatif sendiri mengikuti workshop secara online, 

Ketiga, IHT (In House Training. In House Training 

(IHT) adalah suatu pelatihan atau pembinaan yang 

dilakukan di rumah sendiri, artinya disini adalah 

pelatihan yang dilaksanakan secara internal di 

kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang 

ditetapkan untuk menyelanggarakan pelatihan. IHT 

dapat dilaksanakan dengan bentuk penularan atau 

sosialisasi kembali dari pihak yang dikirim sekolah ke 

pihak eksternal untuk mengikuti workshop, seminar, 

maupun pelatihan-pelatihan yang lain, baik itu utusan 

dari lembaga tingkat atas atau pun atas inisiatif sendiri. 

Apabila dipandang perlu pihak internal sekolah juga 

bisa mengundang tenaga ahli atau narasumber dari luar 

untuk memberikan tambahan keterampilan atau 

pengetahuan kepada pihak internal sekolah. Keempat, 

Program Studi Time. Kelima, Pembinaan dari kepala 

sekolah dan terakhir Pelatihan komputer khusus bagi 

tenaga kependidikan. 
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Secara teoritis sebagaimana yang dijelaskan 

sebelumnya bahwa kegiatan pembinaan dan 

pengembangan itu dilaksanakan secara sistematis 

dengan menempuh tahapan-tahapan tertentu, seperti 

analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, 

desain program, implementasi, delivery program, serta 

evaluasi program. Ini berarti bahwa kegiatan pembinaan 

dan pengembangan kemampuan profesional pendidik 

secara berkelanjutan harus dilaksanakan atas 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

evaluasi yang sistematis.
162

 Hal tersebut sesuai dengan 

deskripsi data sebelumnya, bahwa mekanisme 

pelaksanaan dalam penyusunan program pengembangan 

mutu tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo pertama yang dilakukan adalah EDS 

(Evaluasi Diri Sekolah) ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis kondisi serta 

kebutuhan sekolah saat ini, Setelah diidentifikasi dan 

dianalisis apa kebutuhan sekolah saat ini maka 

selanjutnya adalah disusun program pengembangan 

mutu tenaga pendidik dan kependidikan didasarkan 

pada skala prioritas. Waktu penyusunan program 

tersebut adalah sebelum awal tahun pelajaran baru. 

Dalam proses penyusunannya kepala sekolah 

melibatkan berbagai pihak demi tercapainya tujuan 

yang diharapkan. Antara lain Pengawas Pembina 

tingkat SMA, wakil kepala sekolah, tim penjamin mutu, 

komite sekolah, serta perwakilan pendidik dan juga 
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tenaga kependidikan. Seteah program disusun kemudian 

pelaksanaan rencana, monitoring kegiatan, evaluasi, 

refleksi dan terakhir tindak lanjut. 

Jadi dalam hal ini pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan di SMAN 2 Ponorogo 

sangat amat diperlukan, untuk memastikan bahwa 

mereka tetap dapat mempertahankan kualitas 

profesionalitasnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

Program pengembangan tersebut memberi penekanan 

pada pembentukan keterampilan profesional mereka 

guna perbaikan layanan sekolah.
163

 Sebagaimana 

deskripsi data sebelumnya bahwa tanpa adanya 

pengembangan dari tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan dikhawatirkan bapak dan ibu guru tidak 

memiliki kompetensi yang memadai dalam mencapai 

sasaran yang diharapkan, yaitu kualitas peserta didik. 

Salah satu nilai dasar yang ditegaskan untuk 

pengembangan SDM di SMAN 2 ini adalah masalah 

komitmen, karena dengan komitmen mereka akan 

memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, dan 

selanjutnya akan berimbas pada mutu sekolah. 
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B. Analisis Data tentang Pengoordinasiaan Pelaksanaan 

Program Pengembangan Mutu Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan oleh Kepala Sekolah di SMAN 2 

Ponorogo 

Pada pelaksanaannya, kepala sekolah memiliki 

andil yang sangat besar demi lancarnya semua proses 

kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam 

pengoordinasian pelaksanaan program pengembangan 

mutu tenaga penddik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo, kepala sekolah memberikan dukungan, 

motivasi dan berbagai fasilitas guna terlaksananya 

kegiatan dengan baik. Sebagai manajer, kepala sekolah 

harus mau dan mampu mendayagunakan seluruh 

sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi, 

misi dan mencapai tujuan.
164

 Sebab dalam praktiknya 

semua kegiatan yang dilaksanakan tidaklah lepas dari 

adanya kendala atau hambatan yang mengakibatkan 

program yang telah direncanakan berjalan kurang 

maksimal. Kemampuan memberdayakan tenaga 

kependidikan di sekolah harus diwujudkan dalam 

pemberian arahan secara dinamis, pengkoordinasian 

tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas, 

pemberian hadiah (reward) bagi mereka yang berprestasi, 

dan pemberian hukuman (punishment) bagi yang 

kurang disiplin dalam melaksanakan tugas.
165

 Hal ini 

sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya 
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bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang 

terjadi dalam pelaksanaan program diberikan reward 

dan punishment. Selain itu pembinaan oleh kepala 

sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung 

juga seringkali dilakukan sebagai upaya 

meminimalisasi adanya hambatan dalam proses 

pelaksanaan program. 

Pelaksanaan program pengembangan mutu bagi 

tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo adakalanya rutin dan ada yang tidak rutin, 

karena ada beberapa program yang sengaja disusun oleh 

pihak internal sekolah dan adakalanya atas utusan dari 

lingkup eksternal. Adapun yang rutin dilaksanakan 

adalah program MGMP, pembinaan kepala sekolah, 

workshop, dan pelatihan. Sedangkan yang tidak rutin 

adalah program Studi Time, IHT, dan pelatihan atau 

pengembangan atas inisiatif sendiri. 

Dalam pelaksanaanya, kepala sekolah harus 

memiliki mekanisme yang jelas untuk memonitor dan 

mengevaluasi pelaksanaan program secara periodik, 

sistemik, dan sistematik.
166

 Dengan harapan agar semua 

kegiatan yang telah direncanakan tetap melalui jalur 

dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Lilik pada bab IV bahwa 

tanggung  jawab saya sebagai kepala sekolah adalah 

mengevaluasi semua kinerja tenaga pendidik dan 

kependidikan setelah itu melakukan refleksi dari 

kegiatan yang telah dilakukan, kemudian mencatat 
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poin-poin yang perlu diusulkan ke sekolah untuk 

mengajukan progam peningkatan mutu di kemudian 

hari. Pihak-pihak yang ikut terlibat dalam 

pengoordinasian pelaksanaan program diantaranya tim 

pengembang sekolah atau tim penjamin mutu, empat 

waka sekolah, perwakilan guru, komite dan juga 

karyawan.  

Setelah program disusun atau direncanakan, maka 

perlu adanya target pencapaian dari pelaksanaan 

program pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan. Dalam hal ini tentunya yang 

paling penting adalah masalah peningkatan kinerja dan 

peningkatan kualitas dari tenaga pendidik dan juga 

tenaga kependidikan itu sendiri. Hal ini sebagaimana 

deskripsi data sebelumnya bahwa hal yang diharapkan 

setelah dilaksanakan program tersebut tentunya 

peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 

bagi tenaga pendidik meliputi profesionalisme, 

pedagogik, sosial, dan kepribadian. Sedangkan bagi 

tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi 

profesi, sosial, dan kepribadian yang muaranya pada 

peningkatan kualitas lembaga atau satuan pendidikan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengoordinasiaan 

pelaksanaan program pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan di SMAN 2 Ponorogo dapat 

dikatakan telah berjalan seirama dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan. Peran kepala sekolah 

sebagai manajer dalam hal ini sangatlah penting, dalam 

rangka memberdayakan seluruh elemen yang ada di 

dalam sekolah.  
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C. Analisis Data tentang Evaluasi Pelaksanaan Program 

Pengembangan Mutu Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan oleh Kepala Sekolah di SMAN 2 

Ponorogo 
Untuk melihat capaian kerja program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 

yang telah dilaksanakan, maka perlu dilakukan evaluasi. 

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 13 Tahun 2003 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah mensyaratkan untuk menjadi kepala 

sekolah profesional harus kompeten dalam melakukan 

monitoring dan evaluasi sehingga tidak satu komponen 

sistem sekolah pun tidak berfungsi secara optimal. 
167

 

Harapanya agar semua yang direncanakan berjalan 

sesuai prosedur yang ada yang muaranya pada mutu 

lembaga pendidikan itu sendiri. Mekanisme evaluasi 

yang dilakukan di SMAN 2 Ponorogo adalah dengan 

supervisi. Sebagaimana yang dijlaskan pada deskripsi 

data sebelumnya bahwa Kepala sekolah mengadakan 

supervisi, sebelum itu kepala sekolah mengumpulkan 

seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk 

memberi informasi bahwa kepala sekolah akan 

melakukan supervisi pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan tersebut. 

Dalam evaluasi program pengembangan mutu 

tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 
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Ponorogo juga melibatkan berbagai pihak guna 

mendukung lancarnya proses kegiatan. Pihak yang ikut 

andil dalam proses evaluasi ini adalah semua pemangku 

kebijakan dalam lingkup SMAN 2 Ponorogo, 

diantaranya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

komite sekolah, perwakilan tenaga pendidik, 

perwakilan tenaga kependidikan/karyawan, dan juga 

pengawas pembina SMA. Pelaksanaan evaluasi 

program pengembangan mutu ini dilakukan secara 

berkala setiap akhir program dilaksanakan. Namun 

terkadang juga dilakukan di tengah proses pelaksanaan 

jika terjadi hal yang urgent. 

Dengan evaluasi ini pihak manajemen sekolah 

dapat memberikan penilaian terhadap tingkat 

keberhasilan dari perencanaan yang telah dilakukan 

oleh sekolah, dan nantinya mampu menyajikan 

informasi untuk digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan program-program apa yang akan disusun 

pada masa selanjutnya. Sebagaimana yang pada 

deskripsi data sebelumnya bahwa dari hasil evaluasi 

pelaksanaan program direfleksikan sebagai bahan untuk 

menyusun program pada semester berikutnya. 

Setelah semua proses program pengembangan 

mutu tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 2 

Ponorogo dilaksanakan, ada berbagai bentuk  

kemanfaatan dan peningkatan kualitas yang dicapai dari 

sisi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Hal 

tersebut sebagaimana dijelaskan pada bab IV bahwa 

bentuk-bentuk peningkatan mutu dari program yang 

telah dlaksanakan  adalah peningkatan kompetensi, 
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peningkatan motivasi, karakter, kompetisi, prestasi baik 

dalam segi akademik maupun non akademik. mampu 

meningkatkan kinerja, lebih memupuk semangat dalam 

melakukan tugas, dan juga menambah pengetahuan.  

Jadi secara umum dengan adanya program 

pengembangan mutu bagi tenaga pendidik dan juga 

tenaga kependidikan di SMAN 2 Ponorogo adalah 

peningkatan prestasi sekolah selain itu proses pelayanan 

administrasi sekolah menjadi lebih baik, lebih cepat dan 

tepat.  

Dari pemaparan data di atas maka dapat difahami 

bahwa dalam evaluasi pelaksanaan program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 

di SMAN 2 Ponorogo telah berjalan dengan cukup baik. 

Diperoleh informasi bahwa dalam proses evaluasi di 

SMAN 2 Ponorogo diawali dengan supervisi oleh 

kepala sekolah, selanjutnya dilakukan proses EDS 

(Evaluasi Diri Sekolah) guna mengidentifikasi dan 

menganalisis kondisi serta kebutuhan sekolah saat ini 

dan refleksi. Dengan melakukan evaluasi diri akan 

menunjukkan kinerja sekolah, dimana bagian yang 

mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang 

tetap, dan bagian yang mengalami penurunan. Dalam 

proses evaluasi kepala sekolah dibantu oleh wakil 

kepala sekolah, komite sekolah, perwakilan tenaga 

pendidik, perwakilan tenaga kependidikan/karyawan, 

dan juga pengawas pembina SMA. Semua pihak yang 

ikut terlibat saling bekerjasama demi mencapai tujuan 

yang diharapkan. Hasil yang telah dicapai setelah 

diadakannya pengembangan mutu tenaga pendidk dan 
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tenaga kependidikan adalah peningkatan kualitas tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan 

prestasi sekolah. Di samping itu proses dalam hal tata 

kelola administrasi sekolah menjadi lebih baik, lebih 

cepat dan tepat sesuai kegunaannya.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penyusunan program pengembangan mutu tenaga 

pendidik dan kependidikan yang dilakukan oleh 

kepala sekolah di SMAN 2 Ponorogo yaitu dengan 

mengoordinir pelaksanaan evaluasi diri sekolah 

(EDS) dalam rangka penyusunan rencana program 

berdasarkan skala prioritas, pelaksanaan rencana, 

monitoring kegiatan, evaluasi, refleksi dan terakhir 

tindak lanjut. Waktu penyusunan program 

dilaksanakan sebelum awal tahun ajaran baru. 

Program-program pengembangan mutu bagi tenaga 

pendidik dan kependidikan yang disusun setiap 

tahunnya adalah MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran), Workshop, In House Training (IHT), 

program studi time, pembinaan kepala sekolah, dan 

yang terakhir adalah pelatihan komputer (khusus 

untuk tenaga kependidikan). Penyusunan program 

tersebut amat perlu dilakukan guna menunjang 

peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga 

pendidik dan kependidikan yang nantinya akan 

berdampak pada mutu pendidikan. 

2. Pengoordinasian pelaksanaan program 

pengembangan mutu tenaga pendidik dan 

kependidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah di 

SMAN 2 Ponorogo dilakukan secara sinergis dan 

berkesinambungan dengan melibatkan berbagai 
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pihak diantaranya kepala sekolah, tim penjamin 

mutu, empat waka sekolah, perwakilan tenaga 

pendidik, komite dan juga perwakilan tenaga 

kependidikan. Hal itu dimaksudkan untuk 

mendayagunakan pihak pihak yang terlibat dengan 

tugasnya sehingga semuanya berlangsung secara 

tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan 

tanpa terjadi kekacauan, percekcokan dan 

kekosongan kerja. 

3. Evaluasi pelaksanaan program pengembangan mutu 

tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan 

oleh kepala sekolah SMAN 2 Ponorogo yaitu 

dilakukan secara berkala melalui supervisi, evaluasi 

diri sekolah (EDS), dan refleksi. Setelah 

diadakannya program-program tersebut 

menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas yang 

cukup signifikan dikalangan tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan. Indikasinya adalah tenaga 

pendidik junior semakin termotivasi untuk 

mengetahui strategi mengajar yang baik melalui guru 

senior. Tenaga pendidik memiliki semangat 

mendidik yang tinggi, meningkatnya kompetensi, 

karakter, kompetisi, dan juga prestasi baik dalam 

segi akademik maupun non akademik. Tenaga 

kependidikan juga lebih bisa memanfaatkan IT untuk 

kemajuan sekolah. Disamping itu proses layanan 

administrasi menjadi lebih baik, lebih cepat dan 

tepat. Walaupun masih perlu peningkatan yang 

berkelanjutan. 
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B. Saran 

1. Bagi tenaga kependidikan, diharapkan untuk lebih 

meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya di 

bidang administrasi sekolah, sehingga pelayanan 

yang diberikan menjadi terorganisir dan lebih 

mudah. 

2. Bagi tenaga pendidik, melalui program 

pengembangan mutu hendaknya terus mengasah dan 

mengembangkan potensinya serta memperluas ilmu 

pengetahuan sesuai bidangnya agar lebih berdampak 

lagi pada peningkatan kualitas pesera didik, sekolah 

dan pendidik itu sendiri. 

3. Bagi sekolah, penyediaan fasilitas fisik maupun non 

amat perlu ditingkatkan guna menunjang 

terlaksananya program pengembangan mutu bagi 

tenaga pendidik dan kependidikan dengan baik, 

sehingga sekolah juga mendapatkan manfaat yang 

lebih besar terhadap peningkatan mutu lembaga. 
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