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ABSTRAK 

Hidayati, Binti Nurul. 2019, Peran Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Etos Kerja Guru PAI Studi Kasus 

di SMKN 1 Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

( IAIN ) Ponorogo. Pembimbing Dr. AB Musyafa’ 

Fathoni, M.Pd.I. 

Kata Kunci: Peran Kepala Sekolah, Etos Kerja Guru PAI. 

Kepala sekolah sangat berperan penting dalam 

menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM), 

ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada 

kecapakan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai 

pimpinan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian dengan rumusan masalah: (1) 

Bagaimana Peran Kepala Sekolah sebagai Leader dalam 

Meningkatkan Etos Kerja Guru PAI di SMKN 1 Ponorogo, 

(2) Bagaimana Peran Kepala Sekolah Seabagai Supervisor 

dalam Meningkatkan Etos Kerja Guru PAI di SMKN 1 

Ponorogo dan, (3) Bagaimana Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Motivator dalam Meningkatkan Etos Kerja Guru PAI di 

SMKN 1 Ponorogo . 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan 

data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Dan 

teknik yang dipilih dalam analisis data, display data dan 

pengambilan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: (1) Peran Kepala Sekolah sebagai Leader dalam 
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Meningkatkan Etos Kerja Guru PAI di SMKN 1 Ponorogo 

adalah dengan (a) kepala sekolah  memberikan hasil 

pencapaian visi misi, dan bersiap membantu meningkatkan 

etos kerja guru PAI, (b) menjadi teladan bagi seluruh warga 

sekolah dengan menerapkan disiplin waktu, berpakaian 

maupun bersikap, (c) kepala sekolah mengadakan evaluasi 

atau rapat untuk  mempertahankan eksistensi sekolah 

sehingga prestasi sekolah harus dijaga dan terus ditingkatkan 

baik oleh guru maupun siswanya.  (2) Peran Kepala Sekolah 

Sebagai Supervisor dalam  Meningkatkan Etos Kerja Guru 

PAI di SMKN 1 Ponorogo adalah dengan (a) kepala sekolah  

melaksanakan pemantauan dengan berkunjung ke kelas 1 

minggu 2 kali, (b) melakukan observasi untuk mencermati 

kejadian yang ada di kelas maupun luar kelas, (c) 

memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru 

PAI. (3) Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator dalam 

Meningkatkan Etos Kerja Guru PAI, adalah dengan (a) 

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada para guru dalam melakukan 

berbagai tugas dan fungsinya, serta (b) dalam meningkatkan 

semangat kerja dan meningkatkan kedisiplinan karena 

kedisiplinan merupakan suatu keadaan tertib, karena orang-

orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk dan taat 

pada peraturan serta dilaksanakan dengan senang hati.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis, 

karena pendidikan menentukan kualitas sumber daya 

manusia (SDM). Peran strategis pendidikan tersebut 

melibatkan kepala sekolah. Ketercapaian tujuan 

pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan 

kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pimpinan. Kepala 

sekolah merupakan pejabat profesional yang ada dalam 

organisasi sekolah, yang bertugas untuk mengatur semua 

sumber daya sekolah dan bekerjasama dengan guru-guru, 

staf, dan pegawai lainnya dalam mendidik peserta didik 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah yang 

profesional akan mengetahui kebutuhan dunia pendidikan 

serta kebutuhan sekolah secara spesifik dengan demikian 
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ia akan melakukan penyesuaian agar pendidikan dan 

sekolah mampu untuk berkembang dan maju, sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.1 

Kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

sekolah tempat diselenggarakan proses belajar mengajar 

atau tempat dimana terjadinya interaksi antara guru yang 

memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima 

pelajaran. Maksud memimpin tersebut adalah leadership, 

yaitu kemampuan untuk menggerakan sumber-sumber 

daya, baik internal maupun eksternal, dalam rangka 

mencapai tujuan sekolah dengan lebih optimal.2 

Kepala sekolah sangat berperan penting dalam 

mewujudkan visi pendidikan. Kepala sekolah memiliki 

pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan etos kerja 

                                                           
1 Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2014 ), 49 
2 Ibid, 49 
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guru. Kepala sekolah melaksanakan fungsi 

kepemimpinan, yang melibatkan pendidik, dan tenaga 

kependidikan, dalam rangka mewujudkan pendidikan 

sekolah dimasa yang akan datang, mengembangkan 

pencapaian kualitas sekolah yang diharapkan, 

memelihara fokus perhatian terhadap meningkatkan etos 

kerja guru, serta membangun keprofesionalisme guru. 

Peran kepala sekolah menjadi faktor penentu dalam 

proses pendidikan yang berlangsung disekolah.3 

Fungsi kepala sekolah yang berhubungan dengan 

etos kerja guru PAI adalah memahami kondisi guru dan 

karyawan. Dalam menjalankan tugas tersebut ia tidak 

bisa mewujudkan tujuannya apabila kondisi kerja para 

guru tidak tertata dengan baik. Sebagai pemimpin 

pendidikan, kepala sekolah menghadapi tanggungjawab 

                                                           
3 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Kinerja dan 

Profesionalisme Kepala Sekolah (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 

162. 
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yang berat, untuk itu harus memiliki persiapan yang 

memadai. Ia hendaknya belajar bagaimana mendelegir 

wewenang dan tanggungjawab sehingga ia dapat 

memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha pembinaan 

program pengajaran.4 

Berkembangnya semangat kerja, kerja sama yang 

harmonis, minat terhadap perkembangan pendidikan, 

suasana kerja yang menyenangkan, perkembangan mutu 

profesional di antara para guru banyak ditentukan oleh 

kualitas kepala sekolah. Guru sebagai suatu profesi 

memiliki banyak tugas, baik berkaitan oleh dinas maupun 

non dinas, yakni dalam bentuk pengabdian. Seorang guru 

yang mempunyai etos kerja tinggi, maka ia akan 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh semangat 

dan tanggungjawab yang tinggi. Dan demikian halnya 

                                                           
4 Hendiyat soetopo dan Wasty Soemanto, Kepemimpinan Dan 

Supervisi Pendidikan, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), 19. 
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dengan seorang guru yang mempunyai etos kerja yang 

rendah, maka ia akan bermalas-malasan dan kurang 

adanya tanggungjawab.5 

Tuntutan mengenai pendidikan yang bermutu 

tinggi saat ini telah menjadi bagian penting dari 

kebutuhan masyarakat pemakai jasa pendidikan. Di pihak 

lain, kebermutuan pendidikan terkait dengan keprihatinan 

akan kondisi pendidikan di Indonesia yang belum 

sepenuhnya mampu melahirkan generasi yang 

berkualitas. Dengan itu paradigma baru manajemen 

pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan secara efektif dan efisien perlu didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai 

etos kerja yang tinggi. Dalam hal ini, pengembangan 

sumber daya manusia merupakan proses peningkatan 

                                                           
5 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, ( Bandung: Remaja 

Karya, 1990), 4. 
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kemampuan  agar mampu bersaing di era kompetitif saat 

ini.6  Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada 

tanggal 7 Januari 2019, dari hasil wawan cara dengan 

Bapak Udi Tyas Arinto selaku kepala sekolah SMKN 1 

Ponorogo, beliau mengemukakan bahwa sebagai orang 

yang diberi kepercayaan lembaga untuk memimpin 

sekolah, kepala sekolah mempunyai tanggungjawab 

besar mengelola sekolah dengan baik agar menghasilkan 

lulusan yang berkualitas serta bermanfaat bagi 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Menurut beliau sebagai pemimpin yang pertama 

kepala sekolah sebagai pendidik, kepala sekolah 

memberikan nasihat dan dorongan kepada bawahan. 

Kedua kepala sekolah sebagai manajer, dengan adanya 

kerja sama antara kepala sekolah dan guru-guru di 

                                                           
6 Yantoro, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Mengembangkan Sekolah Efektif, ( Januari-Juni, 2013), 61-72 
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sekolah. Ketiga kepala sekolah sebagai administrator, 

kepala sekolah mengelola kurikulum dan sarana 

prasarana, keuangan. Keempat kepala sekolah sebagai 

supervisor, kepala sekolah memberikan kesempatan 

kepada guru untuk mengeluarkan pendapat dalam 

bermusyawarah. Kelima kepala sekolah sebagai leader, 

melakukan komunikasi yang baik dengan guru di SMKN 

1 Ponorogo.  

Upaya yang dilakukan kepala sekolah adalah 

kepala sekolah melaksanakan kepemimpinan dengan baik 

yaitu dengan mengadakan pembinaan, membimbing dan 

mengarahkan guru supaya lebih berkualitas. Selain itu, 

kepala sekolah juga memberikan motivasi, melakukan 

sosialisasi dengan baik kepada seluruh elemen yang 

terlibat, serta mengelola sekolah dengan baik untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Beliau juga 

mengemukakan bahwa kepala sekolah berperan sebagai 

monitor, artinya ia harus selalu mengadakan pengamatan 
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terhadap lingkungan atas kemungkinan adanya 

informasi-informasi yang berpengaruh terhadap sekolah. 

Jadi setiap harinya beliau mengawasi dan memotivasi 

guru dan kegiaatn-kegiatan didalamnya. Selain menjadi 

kepala sekolah beliau juga berperan menjadi guru 

pendamping untuk mendampingi dan memantau 

pelaksanaan belajar mengajar guru kelas setiap harinya. 7  

Senada dengan pernyataan di atas, menurut Bapak 

Ahmad, beliau merupakan salah satu guru di SMKN 1 

Ponorogo, beliau mengatakan bahwa kepalas sekolah di 

SMKN 1 Ponorogo adalah sosok yang santun, 

bertanggungjawab, disiplin, dan disegani. Kepala sekolah 

juga mempunyai prestasi supervisor terbaik nomer 2 dari 

25 sekolah di Kabupaten Ponorogo. 8  

Sedangkan keberhasilan pendikan agama Islam di 

sekolah salah satunya sangat ditentukan oleh etos kerja 

                                                           
7  Wawancara,  Kepala Sekolah Bapak Udi Tyas Arinto, SMKN 

1 Ponorogo, 7 Januari 2019. 
8 Wawancara, Guru Pai Bapak Ahmad, SMKN 1 Ponorogo, 3 

Maret 2019. 
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guru PAI, dalam hal mendidik, guru PAI di SMKN 1 

Ponorogo tentunya memiliki standart kualitas pribadi 

yang berbeda-beda. Menurut hasil penelitian terhadap 

guru pendidikan agama Islam (PAI) SMKN 1 Ponorogo, 

kompetensi guru pendidikan agama Islam sudah sesuai 

harapan, terbukti mereka sudah mampu melaksanakan 

pembelajaran dengan baik, guru yang bisa memanfaatkan 

kesempatan atau waktu luangnya untuk berkreativitas. 

Hal ini dapat dilihat dari keseriusan guru, sudah  bisa 

memotivasi diri sendiri untuk mampu menunjukkan 

perannya sebagai guru profesional. motivasi ini terlihat 

dari sikap yang disiplin dalam segala hal, guru yang sudah 

mampu mengajar, memberikan catatan sampai jam 

berakhir, guru dapat membimbing, mengarahkan, melatih 

peserta didiknya. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-

hari menghadapi kendala baik dari luar dan lingkungan 

sekolah, atasan, teman guru, peserta didiknya serta 

pribadi sebagai guru. Terutama kaitannya dengan etos 

kerja yang dimiliki guru pendidikan agama Islam (PAI). 

Dengan adanya etos kerja serta semangat kerja yang 

tinggi dalam diri seorang guru bahwa mengajar adalah 
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tanggung jawab dan panggilan jiwa bukan suatu 

keterpaksaan.9 

 

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik 

meneliti lebih mendalam mengenai “ Peran Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Etos Kerja Guru PAI 

di SMKN 1 Ponorogo” 

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan fenomena diatas dalam 

penelitian ini, maka peneliti akan memfokuskan 

penelitiannya yakni peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan etos kerja guru PAI di SMKN 1 Ponorogo, 

yang meliputi peran kepala sekolah sebagai leader 

(pemimpin) dalam meningkatkan etos kerja guru PAI, 

peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

meningkatkan etos kerja guru PAI, peran kepala sekolah 

                                                           
9 Wawancara dan Observasi, Guru PAI, SMKN 1 Ponorogo, 1 

Maret 2019. 
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sebagai Motivator (Motivasi) dalam meningkatkan etos 

kerja guru PAI di SMKN 1 Ponorogo. 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai Leader 

(Pemimpin) dalam meningkatkan etos kerja guru PAI 

di SMKN 1 Ponorogo? 

2. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai supervisor 

dalam meningkatkan etos kerja guru PAI di SMKN 1 

Ponorogo? 

3. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai Motivator 

(Motivasi) dalam meningkatkan etos kerja guru PAI 

di SMKN 1 Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai 

Leader (Pemimpin) dalam meningkatkan etos kerja 

guru PAI di SMKN 1 Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai 

supervisor dalam meningkatkan etos kerja guru PAI 

di SMKN 1 Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui peran kepala sekolah sebagai 

Motivator (Motivasi) dalam meningkatkan etos kerja 

guru PAI di SMKN 1 Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya kajian 

mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

etos kerja guru PAI. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait 

mengenai peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan etos kerja guru PAI. 

b. Sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan etos 

kerja guru PAI di SMKN 1 Ponorogo 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab 

dan masing-masing saling berkaitan erat yang merupakan 

kesatuan yang utuh yaitu: 
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BAB I: Dalam bab ini memuat tentang 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II:  Dalam bab ini memuat tentang telaah 

hasil penelitian terdahulu dan atau kajian teori, hal ini 

berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori 

yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian 

terdiri dari pengertian kepala sekolah, komponen 

kompetensi kepala sekolah, tugas dan fungsi kepala 

sekolah, pengertian etos kerja, unsur-unsur etos kerja, 

etos kerja dalam perspektif islam, komponen atau aspek 

etos kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi etos 

kerja. 

Bab III: berisi tentang metode penelitian, antara 

lain pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 
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pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV:  Temuan Penelitian, bab ini memaparkan 

data yang meliputi deskripsi data umum dan data khusus. 

Data umum berisi deskripsi singkat profil lokasi 

penelitian. Sedangkan data khusus berisi tentang temuan 

yang diperoleh dari pengamatan dan atau hasil 

wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait 

dengan rumusan masalah. Uraian ini terdiri atas paparan 

data yang disajikan dengan topik sesuai dengan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada 

rumusan masalah. 

BAB V: Analisis tentang peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan etos kerja guru PAI. Dalam bab ini 

berfungsi menafsirkan dan menjelaskan data hasil temuan 

di lapangan. 
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BAB VI: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir 

dari skripsi, dimaksudkan untuk memudahkan bagi 

pembaca yang mengambil intisari dari skripsi, yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN  

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama: Umi Magfiroh, Judul: Peran Kepala 

Madrasah dalam Membangun Budaya Organisasi di 

Madrasah Ibtidaiyah Nhdlotus Shibyan Dolopo Madiun 

Tahun Pelajaran 2016-2017. Skripsi, Jurusan Tarbiyah 

Program PGMI, STAIN Ponorogo, tahun 2016. 

Hasil penelitian: peran kepala madrasah sebagai 

leader dalam membangun budaya organisasi di Madrasah 
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Ibtidaiyah Nahdlotus Shibyan Dolopo Madiun dilakukan 

dengan menciptakan visi misi sekolah, dari visi misi ini 

pula magnet transformasi atau perubahan dalam 

organisasi pendidikan akan mulai dengan dasar tersebut. 

Maka muncul system nilai dalam organisasi pendidikan 

termasuk kepala madrasah yang merupakan pemimpin 

dalam menggerakan organisasi pendidikan dengan nilai 

dan norma yang tinggi. Dari visi misi ini kemudian 

dikembangkan kedalam budaya organisasi yang sekarang 

ada di Madrasah tersebut. Di Madrasah tersebut 

mempunyai nilai-nilai budaya organisasi yang menjadi 

ciri khas madrasah yaitu, nilai kedisplinan, nilai sosial, 

nilai sopan santun, dan nilai religius. 

Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam 

membangun budaya organisasi di madrasah tersebut 

adalah mneingkatkan mutu pembelajaran. Di Madrasah 

Ibtidaiyah Nahdlotus Shibyan dalam upaya 
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meningkatkan mutu pembelajaran kepala madrasah 

sering mengikutsertakan guru untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan yang dilakukan kementrian agama atau 

lembaga pendidikan agama atau pendidikan swasta. 

sedangkan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran pada siswa yaitu, dengan mengikutsertakan 

siswa dalam beberapa sesi lomba akademik. Agar siswa 

dapat termitivasi dalam belajar untuk mewujudkan mutu 

pembelajaran yang lebih baik. Di madrasah tersebut 

mengadakan pembinaan guru, serta kepala sekolah 

mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan budaya 

organisasi yang ada di Madrasah agar budaya organisasi 

yang ada di Madrasah ini dapat mewujudkan generasi 

yang menjadi panutan dan tuntutan di masyarakat.  

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Umi 

Magfiroh ini hampir sama dengan yang dilakukan 

penulis, yang sama-sama mengkaji peran kepala sekolah, 
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akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini, pada 

penelitian saudari Umi Magfiroh peran kepala sekolah 

dalam membangun budaya organisasi. Sedangkan penulis 

peran kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru 

PAI. 

Nama: Dwi Marita Puspitaningrum, judul: peran 

kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Siswa Di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015. Skripsi, jurusan tarbiyah program 

pgmi. STAIN Ponorogo. 

Hasil penelitian: peran kepala sekolah sebagai 

innovator dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa di 

MI Ma’arif patihan wetan adalah kepala sekolah 

menciptakan ide baru untuk meningkatkan kepercayaan 

diri siswa yaitu mengadakan kegiatan penugasan upacara 

secara bergantian, setiap kelas bertugas selama sau bulan, 

sehingga setiap siswa merasakan menjadi petugas 
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upacara, mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler 

pidato, qiro’, drumband, hadroh, juga mengadakan 

berbagai perlombaan disekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Dwi 

Marita Puspitaningrum ini hampir sama dengan yang 

dilakukan penulis, yang sama-sama mengkaji peran 

kepala sekolah. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam 

penelitian ini, pada penelitian saudari Dwi Marita 

Puspitaningrum peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. Sedangkan penulis 

peran kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru 

PAI di Smkn 1 Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1. Peran Kepala Sekolah 

a. Pengertian Peran  



29 
 

Peran merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, 

sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan 

kewajiban yang dimiliki seseorang apabila 

seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu fungsi. 

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan 

sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang 

ditimbulkan oleh suatu rangkaian perilaku tertentu 

yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. 

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi 

bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang 

dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik 

yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat 
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atas, menengah maupun bawah akan mempunyai 

peran yang sama.10 

Peran merupakan tindakan atau perilaku 

yang dilakukan oleh seseorang yang menempati 

suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat 

peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: 

1) Peran meliputi norma-norma yang 

dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam 

arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang 

dapat dilaksanakan oleh individu-individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. peran 

                                                           
10 Abu Ahmad, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). 

57 
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juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, 

yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 

3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang 

ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia 

sebagai makhluk sosial memiliki 

kecenderungan untuk hidup berkelompok. 

Dalam kehidupan berkelompok tadi akan 

terjadi interaksi antara anggota masyarakat 

yang satu dengan anggota masyarakat yang 

lainnya. Tumbuhnya interaksi antara mereka 

ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan 

bermasyarakat itu munculah apa yang 

dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang 

dinamis dari kedudukan seseorang, apabila 

seseorang melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya 

maka orang yang bersangkutan menjalankan 
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suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman 

yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu 

kita pahami tentang pengertian peran.11 

Dari beberapa pengertian diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap 

atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang 

atau sekelompok orang terhadap seseorang yang 

memiliki status atau kedudukan tertentu. 

Berdasarkan hal-hal d iatas dapat diartikan bahwa 

apabila dihubungkan dengan kepala sekolah maka 

peran merupakan serangkaian sikap dan perilaku 

seorang kepala sekolah sebagai bagian dari 

tanggung jawab dalam kepemimpinannya. 

b. Pengertian Kepala Sekolah  

                                                           
11 E Mulyasa, Menjadi  Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013). 97 
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Sekolah sebagai sebuah organisasi 

memiliki struktur organisasi hampir sama seperti 

organisasi lainnya. Jika di organisasi ada seorang 

pemimpin yang dinamakan ketua, maka dalam 

sekolah pemimpin dinamakan kepala sekolah  

Kata “kepala” dapat diartikan “ketua” atau 

“pemimpin” dalam suatu organisasi atau sebuah 

lembaga. Sedangkan “ Sekolah” adalah sebuah 

lembaga dimana menjadi tempat menerima dan 

memberi pelajaran. Dengan demikian secara 

sederhana kepala sekolah dapat di definisikan 

sebagai “ Seorang tenaga fungsional guru yang 

diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, 

atau tempat terjadi interaksi antara guru yang 
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memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran.12 

Menurut keputusan menteri pendidikan dan 

kebudayan No. 0296, dalam Sutomo menjelaskan 

bahwa kepala sekolah adalah guru yang 

memperoleh tambahan tugas untuk memimpin 

penyelenggaraan pendidikan dan upaya 

peningkatan mutu pendidikan sekolah. Sedangkan 

menurut Mursyid dalam Asmani kepala sekolah 

merupakan motor penggerak bagi sumber daya 

manusia, terutama bagi guru dan karyawan 

sekolah.13 

Beberapa uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa peran kepala sekolah adalah suatu perilaku, 

sikap dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh 

                                                           
12 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Tinjauan 

Teoritik dan Permasalahan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 83 
13 Jamal Makmur Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, 

(Jogjakarta: Diva Press, 2012). 183 
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adanya jabatan kepala sekolah dalam satuan 

pendidikan tertentu sehingga pelaksanaan 

pendidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur 

dan teknis yang telah ditentukan. Peran adalah 

perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang 

dalam posisi tertentu. Berdasarkan definisi-definisi 

diatas penulis menarik kesimpulan, peran adalah 

perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan di masyarakat atau 

sebuah lembaga. Dalam hal ini, kepala sekolah 

perlu menjalankan perannya sesuai dengan hak dan 

kewajibannya. 

Ketika istilah peran digunakan dalam 

lingkungan sekolah, maka seseorang yang diberi 

(atau mendapatkan) suatu posisi, diharapkan 

menjalankan perannya sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Oleh karena 
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itu,  diperlukan sikap tanggung jawab dan 

profesional dari pemegang peran tersebut. 

c. Komponen Kompetensi Kepala Sekolah 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh 

Kepala Sekolah atau Madrasah berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau 

Madrasah.  Di dalam peraturan tersebut ditegaskan 

ada lima standar kompetensi kepala sekolah atau 

madrasah. Pertama, kompetensi kepribadian, 

meliputi: (1) memiliki integritas kepribadian 

sebagai pemimpin; (2) memiliki keinginan yang 

kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala 

sekolah; (3) bersikap terbuka dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi; (4) memiliki kemampuan 

dalam mengendalikan diri bilamana menghadapi 

masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah; 
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(5) memiliki minat sebagai pemimpin pendidikan. 

Kedua, kompetensi manajerial, meliputi: (1) 

mampu memimpin sekolah dalam rangka 

pendayaagunaan sumber daya sekolah atau 

madrasah secara optimal melalui kepemimpinan 

transformasional; (2) mampu mengelola 

perubahan  atau pengembangan sekolah menuju 

sekolah sebagai organisasi pembelajar yang 

efektif; (3) mampu menciptakan budaya dan iklim 

sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif 

bagi pembelajaran peserta didik; (4) mampu 

mengelola guru dan staf dalam rangka pendayaan 

sumber daya manusia sekolah secara optimal. 

Ketiga, kompetensi kewirausahaan, meliputi; (1) 

mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan sekolah; (2) bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi 
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yang efektif; (3) memilki motivasi yang kuat untuk 

sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai manajer sekolah; (4) pantang 

menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah; dan 

(5) memiliki naluri kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah atau 

madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. 

Keempat, kompetensi supervisi, meliputi; (1) 

mampu merencanakan program supervisi 

akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru; (2) mampu melaksanakan 

supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi 

yang tepat; (3) mampu menindaklanjuti hasil 

supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme guru. Kelima, 
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kompetensi sosial, meliputi; (1) mampu bekerja 

sama dengan pihak lain untuk kepentingan seklah; 

dan (2) memiliki kepekaan sosial terhadap orang 

atau kelompok lain.14 

Kepala sekolah merupakan salah satu 

komponen pendidikan yang paling berperan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu 

kepala sekolah harus mengetahui tugas-tugas yang 

harus ia laksanakan. Tugas kepala sekolah menurut 

Wahjosumidjo adalah:15 

1) Saluran Komunikasi 

Kepala sekolah berperilaku sebagai 

saluran komunikasi di lingkungan sekolah 

yang dipimpinnya. Segala informasi yang 

                                                           
14 Ibrahim Bafadal, Ahmad Yusuf Sobri, Ahmad Nurabadi. 

Standar Kompetensi Kepala Sekolah Pemula Sebagai Pemimpin dalam 

Inovasi Belajar. Seminar Nasional Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Malang. Di akses  30 maret 2019 
15 Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah, 51 
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berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan 

di sekolah harus selalu terpantau oleh kepala 

sekolah. 

2) Bertanggung Jawab dan 

Mempertanggungjawabkan 

Kepala sekolah bertindak dan 

bertanggungjawab atas segala guru, peserta 

didik, staf, dan orang tua peserta didik tidak 

dapat dilepaskan dari tanggungjawab kepala 

sekolah. 

3) Kemampuan Menghadapi Persoalan 

Dengan waktu dan sumber yang terbatas, 

kepala sekolah harus mampu menghadapi 

berbagai macam persoalan. Dengan segala 

keterbatasan, seorang kepala sekolah harus 

dapat mengatur pemberian tugas secara cepat 

serta dapat memprioritaskan bila terjadi konflik 
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antara kepentingan bawahan dengan 

kepentingan sekolah. 

4) Sebagai Mediator atau Juru Penengah 

Dalam lingkungan sekolah sebagai 

suatu organisasi, di dalamnya tersiri dari 

manusia yang mempunyai latar belakang yang 

berbeda-beda yang bisa menimbulkan konflik 

untuk itu kepala sekolah harus jadi penengah 

dalam konflik tersebut. 

5) Pengambilan Keputusan Sulit 

Tidak ada satu organisasi pun yang 

berjalan mulus tanpa adanya masalah. 

Demikian pula sekolah sebagai suatu 

organisasi tidak luput dari persoalan dan 

kesulitan-kesulitan. Dan apabila terjadi 

kesulitan-kesulitan kepala sekolah diharapkan 
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berperan sebagai orang yang dapat 

menyelesaikan persoalan yang sulit tersebut. 

Tugas pokok kepala sekolah terdiri dari 

pencipta komunitas pembelajar, leader, manager, 

dan supervisor. Kepala sekolah sebagai pencipta 

komunitas pembelajaran merupakan manifestasi 

dari kompetensi kepribadian kepala sekolah, yang 

pada dasarnya merupakan seseorang yang 

memiliki semangat belajar dan mau 

membelajarkan seluruh anggota dalam rangka 

meningkatkan kinerja sekolah. Tugas kepala 

sebagai leader merefleksikan tugasnya sebagai 

inovator, dan motivator. Sedangkan tugas kepala 

sekolah sebagai manager merepresentasikan tugas 

kepala sebagai administrator, karena kegiatan 

catat-mencatat merupakan salah satu fungsi 

manager yaitu reporting. Tugas Kepala Sekolah 
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sebagai supervisor adalah melaksanakan supervisi, 

yaitu kegiatan proesional dalam rangka 

meningkatkan kualitas sekolah dan komponennya 

secara keseluruhan.16 

Sedangkan tugas profesional kepala 

sekolah adalah EMASLEC merupakan 

penyempurnaan dari tugas kepala sekolah 

sebelumnya, yaitu sebagai educator, manager, 

administrator, supervisor, inovator, dan motivator 

atau disingkat dengan EMASLIM. Berdasarkan 

Keputusan  Menteri Pendidikan Nasional 

(Mendiknas) Nomor 162 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 

disebutkan bahwa tugas kepala sekolah sebagai 

educator, manager, administrator, supervisor, 

                                                           
16 Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah, 52 
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leader, entrepreneur, dan  climate creator. Tugas-

tugas tersebut sering disingkat dengan EMASLEC, 

berikut untuk penjelasan dari EMASLEC.17 

1. Pendidik ( Educator) 

Dalam melakukan fungsinya sebagai 

pendidik kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk meningkatkan 

profesional tenaga kependidikan di 

sekolahnya. Menciptakan ilkim sekolah yang 

kondusif, memberikan nasehat kepada warga 

sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh 

tenaga kependidikan, serta melaksanakan 

model pembelajaran yang menarik, seperti 

team teaching, moving class, dan mengadakan 

program akselerasi bagi peserta didik yang 

cerdas di atas normal. 

                                                           
17 Ibid, 53-54 
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2. Manajer ( Manager )  

Sebagai manajer, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang mampu 

mengimplementasikan fungsi-fungsi 

manajemen dengan efektif  dan efisien. 

Terdapat tiga keterampilan minimal yang perlu 

dimiliki oleh kepala sekolah sebagai seorang 

manajer, yaitu keterampilan kemanusiaan, 

serta keterampilan teknis. 

3. Pelaku Administrasi (Administrator) 

Kepala sekolah harus memiliki 

kemampuan untuk mengelola kurikulum, 

mengelola administrasi peserta didik, 

mengelola administrasi personalia, mengelola 

administrasi sarana dan prasarana, mengelola 

administrasi kearsipan dan mengelola 
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administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu 

dilakukan secara efektif dan efisien.  

4. Pengawas (Supervisor) 

Tugas kepala sekolah sebagai 

supervisor adalah mensupervisi pekerjaan yang 

dilakukan oleh tenaga kependidikan. Supervisi 

merupakan suatu proses yang dirancang secara 

khusus untuk membantu para guru dari 

supervisor dalam mempelajari tugas sehari-

hari di sekolah, agar dapat menggunakan 

pengetahuan dan kemampuan untuk 

memberikan layanan yang lebih baik kepada 

orang tua peserta didik dan sekolah, serta 

berupaya menjadikan sekolah sebagai 

masyarakat belajar yang lebih efektif. 

5. Pemimpin (Leader) 
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Kepala sekolah sebagai leader harus 

mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, 

dan mendelegasikan tugas. 

6. Pengusaha (Entrepeneur) 

Kepala sekolah sebagai entrepreneur 

harus mampu memiliki berbagai macam 

keahlian yang keahliannya itu dapat 

diteruskannya kepada orang-orang yang 

dipimpinnya. 

7. Pencipta Iklim (Climator Maker) 

Kepala sekolah sebagai climator maker 

harus mampu menyusun berbagai rencana 

kerja yang kemudian menuangkan dalam 

bentuk perangkat kerja yang dilaksanakan 

dalam suasana yang kondusif dan 
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menyenangkan. Iklim yang kondusif akan 

membantu terwujudnya stabilitas kerja yang 

tinggi yang pada akhirnya pencapaian sebagai 

rencana kerja yang telah disusun sebelumnya 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

Hal ini berarti, apabila seorang kepala 

sekolah ingin berhasil menggerakan para guru, 

staf dan para siswa berperilaku dalam 

mencapai tujuan sekolah, oleh karenanya 

kepala sekolah harus: 1). menghindarkan diri 

dari sikap dan perbuatan yang bersifat 

memaksa atau bertindak keras terhadap para 

guru, staf dan para siswa. 2). sebaliknya kepala 

sekolah harus mampu melakukan perbuatan 

yang melahirkan kemauan untuk bekerja 

dengan penuh semangat dan percaya diri 

terhadap para guru, staf dan siswa dengan cara: 
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meyakinkan berusaha agar para guru, staf dan 

siswa percaya bahwa apa yang dilakukan 

adalah benar, membujuk, berusaha 

meyakinkan para guru, staf dan siswa bahwa 

apa yang dikerjakan  

d. Peran Kepala Sekolah Sebagai Leader, Supervisor 

dan Motivator 

1) Peran kepala sekolah sebagai leader 

Sebagaimana yang diungkapkan 

Wahjosumidjo, kepemimpinan kepala sekolah 

merupakan kemampuan kepala sekolah  untuk 

menggerakkan, mengerahkan, membimbing, 

melindungi, memberi teladan, memberi 

dorongan, dan memberi bantuan terhadap 

sumber daya manusia yang ada di suatu sekolah 

sehingga dapat didayagunakan secara maksimal 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Kepala sekolah/madrasah sebagai leader, ia 

memainkan peranannya sebagai pemimpin 

yaitu memimpin sekolah/madrasah dalam 

rangka pendayagunaan sumber daya sekolah 

secara optimal.  

Kepala sekolah sebagai leader memiliki 

tugas dan fungsi. Tugas kepala sekolah menurut 

Husaini Usman adalah : Menjabarkan misi 

kedalam target, merumuskan tujuan dan target 

mutu yang akan dicapai, menganalisis 

tantangan peluang kekuatan dan kelemahan 

sekolah, membuat rancangan kerja strategis, 

bertanggung jawab dalam membuat keputusan 

anggaran sekolah, berkomunikasi untuk 

menciptakan dukungan intensif dari orang tua 

peserta didik dan masyarakat, memberi teladan 

dan menjaga nama baik lembaga profesi dan 
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kedudukan yang telah diberikan kepadanya, 

menjaga dan memotivasi kerja pendidik dan 

tenaga kependidikan, membantu membina dan 

mempertahankan lingkungan sekolah dan 

program pembelajaran yang kondusif bagi 

proses belajar peserta didik dan pertumbuhan 

profesional para guru dan tenaga kependidikan, 

menjalin kerjasama dengan orang tua peserta 

didik masyarakat dan komite sekolah 

menaggapi kepentingan dan kebutuhan 

komunitas yang beragam memobilisasi . 

Memberi teladan dan tanggung jawab18 

Sebagai leader, kepala sekolah 

menampakkan prilaku kepemimpinan ketika 

berinteraksi dalam format memberi pengaruh 

                                                           
18 Usman, Husaini, Manajemen : Teori, Praktek dan Riset 

Pendidikan ( Yogyakarta: Bumi Aksara, 2009) h.654-655 
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kepada para anggota, kepala sekolah memiliki 

potensi sebagai pengendali, yang intinya 

memfasilitasi seluruh kebutuhan warga sekolah 

serta dapat memimpin dirinya sendiri, dan 

kepala sekolah mempunyai karakteristik yang 

baik. Sedangkan Malayu Hasibuan 

mendefinisikan pemimpin (leader) adalah 

seorang dengan wewenang kepemimpinannya 

mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan 

sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai 

tujuannya melalui kegiatan-kegiatan orang 

lain.19 

Adapun 4 Fungsi kepala sekolah sebagai 

leader menurut Ngalim Purwanto adalah 

sebagai berikut:20 

                                                           
19 Malayu Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan 

Masalah, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 43-44 
20 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan. 

(Bandung: Remaja Rosdakarya) h.106-113 
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a) Membuat perencanaan  

b) Menyusun organisasi sekolah  

c) Bertindak sebagai koordinator dan 

pengarah  

d) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian 

Sedangkan tugas seorang pemimpin 

(leader) ada empat macam, yatu sebagai 

berikut:  

a) Mendefinisikan misi dan peranan 

organisasi  

b) Pengejawantahan tujuan organisasi  

c) Mempertahankan keutuhan organisasi 

d) Mengendalikan konflik internal yang 

terjadi di dalam organisasi21 

2) Peran kepala sekolah sebagai supervisor 

                                                           
21 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan 

Teoritik dan Permasalahannya, (Jakarta: Raja Grofindo Persada, 1995)  

h. 42-47 
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Kegiatan utama pendidikan di sekolah 

dalam rangka mewujudkan tujuaanya adalah 

kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh 

aktivitas organisasi sekolah bermuara pada 

pencapaian efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran. oleh karena itu salah satu peran 

kepala sekolah yaitu supervisor, merupakan 

bagian internal dalam program pendidikan, 

supervisi adalah layanan yang bersifat kerja 

sama. Secara transedental supervisi merupakan 

rangkaian kegiatan dalam rangka pengawasan 

terhadap profesi guru. Untuk membantu dan 

mengembangkan kemampuan guru dalam 

proses pengajaran diperlukan supervisi. Dengan 

supervisi diharapkan guru mendapat bimbingan 

dan pembinaan yang berkaitan dengan tugasnya 

dalam mengajar, melayani dan mendidik para 
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siswanya. Supervisi diperlukan karena bertitik 

tolak dari keyakinan bahwa guru adalah suatu 

profesi, dan suatu profesi selalu tumbuh dan 

berkembang.22 

Setiap tugas atau pekerjaan 

membutuhkan tanggung jawab yang tinggi. 

Demikian juga dalam hal tanggung jawan 

kepala sekolah sebagai supervisor. 

Sebagaimana dikatakan oleh Harris Neagley 

bahwa supervisor mempunyai tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab, tugas tersebut adalah: 

a. Mengembangkan kurikulum 

b. Mengorganisasi pengajaran 

                                                           
22  Febriyanti, Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di MA Patra Mandiri Plaju 

Palembang, Journal Of Islamic Education Managemen, Volume 3, No 1, 

2017, Http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare. diakses 10 mei 

2019 

http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare
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c. Menyiapkan staf pengajar 

d. Menyiapkan fasilitas mengajar 

e. Menyiapkan bahan-bahan pelajaran 

f. Menyelenggarakan rapat guru 

g. Memberikan konsultasi dan membina 

anggota staf pengajar 

h. Mengkoordinasi layanan terhadap siswa 

i. Mengembangkan hubungan dengan 

masyarakat 

j. Menilai pengajaran. 

Dari ke sepuluh tugas tersebut, ternyata 

sebagian besar tugas supervisor adalah 

berhubungan dengan kurikulum. Sedangkan 

tugas yang lain adalah berhubungan dengan 

guru. Oleh karena itu tugas kepala sekolah 

sebagai supervisor sangat erat hubunganya 

dengan staf dan kurikulum. Menyiapkan staf 
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yang profesional, misalnya menyelenggarakan 

rapat guru yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam melaksanakan 

tugasnya, guna menunjang pelaksanaan dan 

pengembangan kurikulum.23 

Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa peranan dan tugas-tugas 

supervisor pada prinsipnya berhubungan erat 

dengan pengembangan guru dan pengembangan 

kurikulum. Supervisi adalah bantuan yang 

diberikan kepada guru untuk memperbaiki 

situasi belajar-mengajar di sekolah akan lebih 

baik tergantung pada kemampuan supervisor 

sebagai pemimpin, oleh karena itu seorang 

supervsior harus memiliki suatu keterampilan. 

                                                           
23 Agus Fahmi, Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Dengan Etos Kerja Guru, ojs.ikipmataram.ac.id, di akses 20 April 2019 



58 
 

Kimball Wiles seperti dikutip Sahertian 

menyatakan bahwa seorang supervisor yang 

baik harus memiliki lima keterampilan dasar, 

yaitu:24 

a. Keterampilan dalam hubungan 

kemanusiaan 

b. Keterampilan dalam proses kelompok 

c. Keterampilan dalam kepemimpinan 

pendidikan 

d. Keterampilan dalam mengatur personalia 

sekolah 

e. Keterampilan dalam evaluasi. 

Jika ditinjau dari fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan 

                                                           
24 Ibid 90 
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pengawasan, maka supervisi termasuk pada 

fungsi pengawasan.25 

3) Peran kepala sekolah sebagai motivator 

Motivasi adalah serangkaian sikap dan 

nilai yang mempengaruhi individu untuk 

mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut 

merupakan suatu yang invisible yang 

memberikan kekuatan untuk mendorong 

individu bertingkah laku dalam mencapai 

tujuan. Rivai dan Ahmad Fawzi 

mengemukakan: ‘’ Dua hal yang dianggap 

sebagai dorongan individu yaitu arah perilaku 

(kerja untuk mencapai tujuan) dan kekuatan 

                                                           
25 Ibid, 90 
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perilaku (seberapa kuat usaha individu dalam 

bekerja) ‘’.26 

Mc. Donal seperti dikutip Sardiman, 

menyebutkan bahwa motivasi sebagai 

perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya feeling dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. Menurut Sadirman, motif dapat diar 

tikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif 

dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan. Berawal dari kata motif itu, maka 

motivasi dapat diartikan sebagai daya 

                                                           
26 Irvan F.C. Oentoeng, Peranan Kepala Sekolah dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Guru Sekolah Yayasan Mahanaim Kota Bekasi, 

Jurnal.Um Palembang.ac.id, diakses 10 mei 2019 
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penggerak yang telah menjadi aktif. Motif 

menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama 

bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan atau mendesak.27 

Pendapat berbeda mengenai peranan 

kepemimpinan, dibicarakan pula H.G Hicks dan 

C.R. Gullet di dalam bukunya yang berjudul 

Organization Theory an Behavior. Menurut 

Hiks delapan rangkaian peranan kepemimpinan 

(leadership function), yaitu: adil, memberikan 

sugesti, mendukung tercapianya tujuan, sebagai 

katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai 

wakil organisasi, sumber inspirasi, dan yang 

terakhir bersedia menghargai. Kepala sekolah 

sebagai seorang pemimpin seharusnya dalam 

praktik sehari-hari selalu berusaha 

                                                           
27  Ibid 
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memperhatikan dan mempraktekan kedelapan 

fungsi kepemimpinan di dalam kehidupan 

sekolah: 28 

a. Dalam kehidupan sehari-hari kepala sekolah 

akan dihadapkan kepada sikap para guru, staf 

dan siswa yang mempunyai latar belakang 

kehidupan, kepentingan serta tingkat sosial 

budaya yang berbeda sehingga tidak 

mustahil terjadi konflik antar individu 

bahkan antar kelompok 

b. Sugesti atau saran sangat diperlukan oleh 

para bawahan dalam melaksanakan tugas. 

Para guru, staf dan siswa suatu sekolah 

hendaknya selalu mendapatkan saran, 

anjuran dari kepala sekolah sehingga dengan 

saran tersebut selalu dapat memelihara 

                                                           
28 Ibid, 106-107 
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bahkan meningkatkan semangat, rela 

berkorban, rasa kebersamaan dalam 

melaksanakan tugas masing-masing. 

c. Dalam  mencapai tujuan setiap organisasi 

memerlukan dukungan, dana, sarana dan 

sebagainya. Demikian pula sekolah sebagai 

suatu organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah digariskan memerlukan 

berbagai dukungan. Kepala sekolah 

bertanggung jawab untuk diperlukan oleh 

para guru, staf, dan siswa, baik berupa dana, 

peralatan, waktu, bahkan suasana yang 

mendukung. Tanpa adanya dukungan yang 

disediakan oleh kepala sekolah, sumber daya 

manusia yang ada tidak mungkin 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 
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d. Kepala sekolah berperan sebagai katalisator, 

dalam arti mampu menimbulkan dan 

menggerakan semangat para guru, staf dan 

siswa dalam pencapaian tujuan yang telah 

diterapkan. Patah semangat, kehilangan 

kepercayaan harus dapat dibangkitkan 

kembali oleh para kepala sekolah. Sesuai 

dengan misi yang dibebankan kepada 

sekolah, kepala sekolah harus mampu 

membawa perubahan sikap perilaku, 

intelektual anak didik sesuai dengan tujuan 

pendidikan. 

8. Etos Kerja Guru 

a. Pengertian Etos Kerja Guru 

Etos berasal dari bahasa yunani (ethos) yang 

memberikan arti sikap, kepribadian, watak, 

karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini 



65 
 

tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh 

kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh 

berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem 

nilai yang diyakininnya. Dari kata etos ini, dikenal 

pula kata etika, etiket yang hampir mendekati pada 

pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaian 

dengan baik buruk (moral), sehingga dalam etos 

tersebut terkandung gairah atau semangat yang 

amat kuat untuk menyempurnakan sesuatu secara 

optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk 

mencapai kualitas kerja yang sesempurna 

mungkin.29 

Sedangkan Abu Hamid memberikan 

pengertian bahwa etos adalah sifat, karakter, 

kualitas hidup, moral dan gaya estetika serta 

                                                           
29 Toto Asmara, Membudayakan Etos kerja Islami, (Jakarta: 

Gema Insani, 2002). 15 
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suasana hati seseorang masyarakat. Kemudian 

mengatakan bahwa etos berada pada lingkaran 

etika dan logika yang bertumpuk pada nilai-nilai 

dalam hubungannya pola-pola tingkah laku dan 

rencana-rencana manusia.30 

Kerja secara etimologi diartikan, sebagai 

kegiatan melakukan sesuatu, sesuatu yang 

dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja adalah 

suatu aktivitas yang menghasilkan suatu karya. 

Karya yang dimaksud, berupa segala yang 

dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan, dan selalu 

berusaha menciptakan karya-karya lainnya.31 

Budaya kerja adalah merupakan sikap hidup yang 

didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai 

yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan 

                                                           
30 Abu Hamid, Etos Kerja dan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan, (Jakarta: t.tp, 1991).  24 
31 Koentjaraningrat, Rintangan-Rintangan Mental dalam 

Pembangunan Ekonomi (Jakarta:LIPI).  20 
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pendorong yang membudaya dalam kehidupan 

suatu kelompok masyarakat, organisasi, yang 

kemudian tercermin dalam perilaku, kepercayaan, 

cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud 

sebagai kerja.  

Kerja merupakan kegiatan dalam melakukan 

sesuatu dan orang yang kerja ada kaitannya dengan 

mencari nafkah atau bertujuan untuk mendapatkan 

imbalan atas prestasi yang telah diberikan untuk 

kepentingan organisasi. Pada setiap individu atau 

kelompok yang hidup dalam suatu budaya 

mempunyai persepsi sendiri tentang kerja, ada 

budaya yang memandang bahwa kerja untuk 

memberikan suatu kedudukan yang penuh 

kehormatan, dan juga sebagai suatu gerak hidup 

yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. 

Sementara budaya lainnya menganggap karya atau 
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kerja hanya untuk memenuhi hidup saja. 

Pandangan atau anggapan-anggapan seperti ini 

akan mempengaruhi etos kerja seseorang dalam 

hidupnya.  

Menurut Fattah, kerja merupakan kegiatan 

dalam melakukan sesuatu dan orang yang kerja ada 

kaitannya dengan orang yang mencari nafkah atau 

bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas prestasi 

yang telah diberikan untuk kepentingan 

organisasi.32
 Istilah “kerja” dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan 

melakukan sesuatu.33  

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, kerja 

adalah sebuah aktifitas yang menggunakan daya 

yang dianugrahkan Allah swt. Menurutnya, 

                                                           
32 Lihat Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2002). 19 
33 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1998). 428 
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manusia secara garis besar dianugerahi empat daya 

pokok. Pertama, daya fisik yang menghasilkan 

kegiatan fisik dan keterampilan. Kedua, daya fikir 

yang mendorong pemiliknya berfikir dan 

menghasilkan ilmu pengetahuan. Ketiga, daya 

kalbu yang menjadikan manusia mampu 

berkhayal, mengekspresikan keindahan, beriman, 

dan merasa, serta berhubungan dengan Allah Sang 

Pencipta. Keempat, daya hidup yang menghasilkan 

semangat juang, kemampuan menghadapi 

tantangan dan menaggulangi kesulitan. 

Penggunaan dari salah satu daya-daya tersebut, 

itulah yang di sebut kerja.34 

Berdasarkan uraian di atas, etos kerja dapat 

diartikan sebagai cara kerja, sifat atau kebiasaan 

                                                           
34 M. Quraish Shihab, Secerca Cahaya Ilahi , (Bandung : Mizan, 

2002). 222 
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terhadap kerja, pandangan terhadap kerja yang 

dimiliki oleh seseorang, suatu kelompok atau suatu 

bangsa. Jadi etos kerja guru pendidikan agama 

Islam dapat diartikan sebagai cara kerja, sifat atau 

kebiasaan terhadap kerja, serta pandangan terhadap 

kerja yang dimiliki oleh guru pendidikan agama 

Islam dalam melaksanakan tugas bimbingan, 

pengajaran, dan latihan pendidikan agama Islam di 

sekolah. 

Etos Kerja adalah suatu totalitas 

kepribadian dari individu serta  cara individu 

mengekspresikan, memandang, meyakini dan 

memberikan makna terhadap sesuatu yang 

mendorong individu untuk bertindak dan meraih 

hasil yang optimal (high performance). Berpijak 

pada pengertian bahwa etos kerja menggambarkan 

suatu sikap, maka dapat ditegaskan bahwa etos 
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kerja mengandung makan sebagai aspek evaluatif 

yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok 

dalam memberikan penilaian terhadap kerja. Etos 

kerja berhubungan dengan beberapa hal penting 

seperti:  

1) Orientasi ke masa depan, ayitu segala sesuatu 

direncanakan dengan baik, baik waktu, kondisi 

untuk ke depan agar lebih baik dari kemarin. 

2)  Menghargai waktu dengan adanya disiplin 

waktu merupakan hal yang sangat penting guna 

efisien dan efektivitas bekerja. 

3) Tanggung jawab, yaitu memberikan asumsi 

bahwa pekerjaan yang dilakkan merupakan 

sesuatu yang harus dikerjakan dengan 

ketekunan dan kesungguhan. 

4) Persaingan sehat, yaitu dengan memacu diri 

agar pekerjaan yang dilakukan tidak mudah 
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patah semangat dan menambah kreativitas 

diri.35 

b. Unsur-unsur Etos Kerja 

Adapun unsur-unsur etos kerja yaitu unsur 

sikap terutama yang diperkenalkan melalui konsep 

positive mental attitude, motivasi seperti dalam 

Achievement Motivation Training dan Habit, di 

samping unsur lain seperti mentalitas, keyakinan, 

karakter, kompetensi, kreativitas, komitmen, 

integritas, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. 

Unsur-unsur tersebut harus diperlihatkan oleh 

seorang guru Pendidikan Agama Islam, agar 

nantinya bisa menjadi tauladan oleh peserta 

didiknya khususnya, dan masyarakat pada 

umumnya.36 

                                                           
35 Toto Tasmara, Etos Kerja Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002). 56 
36 Jansen H. Sinamo, 8 Etos Kerja Profesional, ( Jakarta: Darma 

Mahardika, 2005),  22-23 
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c. Etos Kerja dalam Perspektif Islam 

Agama Islam adalah agama serba lengkap, 

yang di dalamnya mengatur seluruh aspek 

kehidupan manusia baik kehidupan spiritual yang 

bersifat ukhrawi maupun kehidupan material yang 

bersifat duniawi termasuk di dalamnya mengatur 

masalah Etos Kerja.37 

Secara implisit banyak ayat Al-Qur’an 

yang menganjurkan umatnya untuk bekerja keras, 

dalam arti umat Islam harus memiliki etos kerja 

tinggi, diantaranya dalam Qur’an surat Al Insirah: 

7-8, yang artinya “ Apabila kamu telah selesai 

(dari satu urusan), maka kerjakan dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. Ayat ini 

menganjurkan kepada manusia, khususnya umat 

                                                           
37 Saifullah, Etos Kerja dalam Perspektif Islam, Edukasi , 3 ( 

Juni, 2010), 61. 
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islam agar memacu diri untuk bekerja keras dan 

berusaha semaksimal mungkin, dalam arti seorang 

muslim harus memiliki etos kerja tinggi sehingga 

dapat meraih sukses dan berhasil dalam menempuh 

kehidupan dunianya di samping kehidupan 

akhiratnya. 38 

d. Keseimbangan antara Kerja dan Ibadah 

Yusuf Qardhawi menjelaskan, bahwa 

Agama Islam memiliki karakteristik, salah satu di 

antaranya adalah wasatiyah atau dengan istilah lain 

tawazun, yaitu sikap hidup pertengahan atau sikap 

seimbang antara kehidupan material dan spiritual. 

Ini artinya sebagai seorang Muslim harus dapat 

menyeimbangkan antara dua kutub kehidupan 

yaitu kehidupan material yang bersifat duniawi dan 

kehidupan spriritual yang bersifat ukhrawi. Nilai 

                                                           
38 Ibid, 61-63 
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moderat inilah yang mengantarkan dan 

mengisyaratkan umat Islam menempatkan diri 

sebagai umat pertengahan, kelompok mederat 

dibanding dengan umat-umat lain yang cenderung 

berlebih-lebihan di antara salah satu aspek yang 

berlawanan. Misalnya ada umat yang cenderung 

kepada spiritual belaka sehingga mengabaikan 

aspek fisik material, yang cenderung hidup bertapa 

mengasingkan diri dari khalayak ramai, pantang 

kawin, dan berpuasa sepanjang waktu. Tetapi 

sebaliknya terdapat pula golongan yang 

berwawasan keduniaan belaka dan menganggap 

akhirat tidak penting, ini penganut paham 

materialisme dan sekulerisme, mereka tidak mau 

tahu tentang Tuhan dan agama serta tidak percaya 

adanya hari pembalasan di hari kiamat.39  

                                                           
39 Ibid, 64 
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Aqidah, syari’ah Islam menolak keduanya 

dan mengambil jalan lurus, yaitu jalan moderat 

sesuai dengan statusnya sebagai ummah wasatiyah 

(ummat pertengahan), sebagaimana difirmankan 

Allah dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah” 143, 

yang artinya: Dan demikianlah kami telah 

menjadikan kamu (umat islam), sebagai umat 

pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas 

(perbuatan manusia). Ayat ini memberikan 

penjelasan bahwa umat Islam bukanlah umat yang 

ekstrim dan radikal, yang condong pada salah satu 

aspek kehidupan saja, akan tetapi umat Islam 

adalah umat yang berupaya berpegang teguh pada 

prinsip keseimbangan hidup, keselarasan hidup 

dan prinsip inilah yang mewarnai etos kerjanya, 

sehingga kerja-kerja ekonomi dan ibadahpun 

menjadi selaras dan seimbang, dalam arti masing-
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masing dikerjakan sesuai dengan jadwal dan 

waktunya. 

Islam memiliki banyak kelebihan, yang 

dengannya dapat membedakan dengan agama 

lainnya. Di antara kelebihan Islam adalah duniawi 

dan ukhrawi, antara material dan spiritual, antara 

lahir dan batin, antara kerja guna memenuhi 

kebutuhan keluarga dengan ibadah. Dalam ayat 

lain, Allah berfirman, yang artinya: Dan carilah 

karunia yang Allah berikan kepadamu di negeri 

akherat, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di 

dunia. (Qs. Al Qashas:77). Melalui ayat tersebut 

Allah hendak memberikan informasi tentang 

pentingnya keharmonisan atau keseimbangan 

antara kerja-kerja ukhrawi tanpa melupakan kerja-
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kerja ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup 

duniawi.40 

Tentang pentingnya keseimbangan antara 

dua aspek kehidupan manusia (material dan 

spiritual) telah disinggung oleh Rasulullah 

Muhammad Saw melalui sabdanya: Berusahalah 

untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan 

hidup selamanya, dan berusahalah untuk urusan 

akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok 

pagi. (Al Hadis: Ibnu Asakir)41 

Hadist tersebut menganjurkan kepada 

manusia, khusunya umat Islam tentang pentingnya 

dua tempat kehidupan, yaitu, pertama, tentang 

pentingnya kehidupan dunia. Jika manusia ingin 

meraih sukses dan berhasil dalam menempuh 

                                                           
40 Ibid 64 
41 Ibid 64 
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kehidupan dunianya, maka manusia harus memacu 

dirinya untuk bekerja keras dan berusaha 

semaksimal mungkin, dalam arti seorang muslim 

harus memiliki etos kerja tinggi, kedua, tentang 

pentingnya kehidupan akhirat. Jika manusia ingin 

meraih sukses dan berhasil dalam kehidupan 

akhiratnya, maka manusia harus meningkatkan 

spiritualitasnya, mendekatkan diri kepada Allah 

SWT, sehinga akhirnya diperoleh ketenangan 

jiwa.42 

e. Komponen atau aspek etos kerja43 

1) Kerja adalah rahmat, apaun pekerjaan kita, 

entah pengusaha, pegawai kantor sampai buruh 

kasar sekalipun, adalah rahmat dai Tuhan. 

Anugrah itu kita terima tanpa syarat, seperti 

                                                           
42 Ibid, 65 
43 Jansen H. Sinamo, 8 Etos Kerja Profesional, 29. 
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halnya menghirup oksigen dan udara tanpa 

biaya sepeserpun. 

2) Kerja adalah amanah, titipan berharga yang 

dipercayakan kepada kita, atau aset penting 

yang dipasrahkan kepada kita. 

Konsekuensinya, sebagai penerima amanah, 

kita terikat secara moral untuk melaksanakan 

amanah itu dengan baik dan benar. 

Melaksanakan amanah secara tidak benar dan 

kurang bertanggungjawab pada akhirnya akan 

menghancurkan basis kepercayaan. Menurut 

Francis Fukuyana kepercayaan adalah modal 

sosial tertinggi. Karena itu tidak melaksanakan 

amanah secara bertanggung jawab berarti 

menghancurkan diri sendiri, dan tingkat 

perusahaan ini bisa membangkrutkan 

organisasi. 
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3) Kerja adalah ibadah, ibadah yang diwujudkan 

dalam cinta terhadap pekerjaan atau mencintai 

melalui bekerja. Ibadah yang diwujudkan 

dalam bentuk kasih sayang kepada sesama 

termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan 

pelanggan. Kerja memang ibadah, atau bisa 

juga, sebentuk ibadah. Dan yang intinya adalah 

tindakan memberi atau membaktikan harta, 

waktu, hati, dan pikiran kepada Dia yang kita 

abdi. Melalui pekerjaan, kita tumbuh menjadi 

manusia yang kualitas kepribadian, karakter, 

dan mentalnya berkembang ke arah yang ilahi. 

4) Kerja adalah berkesenian, produk aktualisasi 

minat kita yang terbaik. Minat sendiri 

merupakan petunjuk paling terpercaya akan 

kecerdasan, bakat dan talenta seni kita. Jadi, 

temukan minat anda, karena itulah area paling 



82 
 

subur di mana bakat-bakat terbaik anda tumbuh 

subur mekar hingga optimal. Pekerjaan yang 

dihayati sebagai seni terutama kelihatan dari 

kemampuan kita berbikir tertib, sistematik, dan 

konseptual, juga kreatif memecahkan masalah, 

imajinatif menemukan solusi, inovatif 

mengimplementasikannya, dan cerdas saat 

menjualnya. 

5) Kerja adalah panggilan, kerja merupakan suatu 

dharma yang sesuai dengan panggilan jiwa kita 

sehingga kita mampu bekerja keras dengan 

penuh integritas.44 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi etos 

kerja seseorang. Jika dikaitkan dengan etos kerja 
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guru PAI di sekolah, maka ada dua aspek esensial 

dalam menjelaskan faktor-faktor tersebut, yaitu: 45 

1) Faktor pertimbangan internal, yang 

menyangkut ajaran yang diyakini atau sistem 

budaya dan agama, semangat untuk menggali 

informasi dan menjalin komunikasi. 

2) Faktor pertimbangan eksternal, yang 

menyangkut pertimbangan historis, termasuk 

di dalamnya latar belakang pendidikan dan 

lingkungan alam dimana ia hidup, 

pertimbangan sosiologis atau sistem sosial 

dimana hidup dan pertimbangan lingkungan 

lainnya, seperti lingkungan kerja seseorang. 

                                                           
45 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam ( Upaya 

Mengefektikan Pendidikan Agama Islam di Sekolah)  (Bandung: 

Rosdakarya, 2001), 119.   
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Menurut Al-Kindi bahwa setiap muslim 

itu diwajibkan untuk bekerja. Firman Allah 

yang menjadi dasar hukum tentang etos kerja: 

“ Apabila telah ditunaikan sembahyang, 

maka bertebarlah kamu di muka bumi dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung ‘’ ( 

Q.S. Al-Jumu’ah: 10).46 

Dari ayat tersebut dapat diambil suatu 

kesimpulan, bahwa persyaratan agar manusia 

bisa mempertahankan eksistensinya di dunia 

ini, maka harus terus-menerus dan berencana 

meningkatkan dirinya untuk menciptakan hari 

esok yang lebih baik dan mulia dalam 

kehidupan di dunia dan akhirat. Jelaslah 

                                                           
46  Ali Sumanto Al-Kindi, Bekerja Sebagai Ibadah, (Solo: CV. 

Aneka Agensi, 1997, 35 
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mereka harus bekerja yang lebih baik dan 

selalu mendekatkan diri kepada Allah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian mengenai peran kepemimpinan 

kepala sekolah dalam meningkatkan etos kerja guru PAI 

di SMKN 1 Ponorogo . Jenis penelitian yang digunakan 

dalam pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut 

Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui 

tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang 

dapat diamati.47 Penelitian kualitatif lebih menekankan 

pada penjabaran suatu fenomena yang naturalistik, 

                                                           
47 Salim & Syahrum,  Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: Cita pustaka Media, 2011). 46 
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dideskriptifkan dan narasi berdasarkan data yang 

terkumpul berupa tulisan dan gambar-gambar. 

Menurut Muri Yusuf berpendapat mengenai 

penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry 

yang menekankan pencarian makna, penegrtian, konsep, 

karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang 

suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami 

dan holistik; mengutamakan kualitas, meggunakan 

beberapa cara, serta disajikan secara naratif.48 

 Berdasarkan landasan teori tersebut maka jenis 

penelitian tentang Peran Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Etos Kerja Guru PAI di SMKN 1 

Ponorogo, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

sebab berdasarkan definisi dari pendekatan kualitatif, 

peneliti ingin memperoleh pemahaman terhadap peran 

                                                           
48 Ibid 45 
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kepala sekolah dalam meningkatkan semangat kerja dan 

disiplin guru. 

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa 

pendekatan yang mempengaruhi pada proses 

pengumpulan dan memperoleh data terhadap 

permasalahan atau gejala-gejala yang akan diteliti. 

Menurut Creswell ada lima macam pendekatan dalam 

penelitian kualitatif yaitu phenomenology, grounded 

theory, ethnography, case study dan narrative.49 

Pendekatan-pendekatan tersebut dalam penelitian 

kualitatif membantu para peneliti untuk menentukan dan 

melakukan proses pengumpulan data dan pencarian 

informasi berdasarkan masalah yang akan diteliti 

sehingga mengasilkan suatu kesimpulan.  

                                                           
49 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Kombinasi (Mixed Methods), ( Bandung: Alfabeta, 2015). 14 
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Dari penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan studi kasus, yang berarti studi kasus ialah 

suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakuka secara 

intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, 

peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, 

sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk 

memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa 

tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang 

selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual, yang 

sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif 

cukup rumit. Ia sekaligus merupakan, perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan 

pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.50 

                                                           
50 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013), 163 
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Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain itu 

sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti menetapkan lokasi yang akan dijadikan 

objek dalam penelitian ini adalah SMKN 1 Ponorogo. 

Alasan memilih lokasi penelitian ini karena lokasi 

penelitian sangatlah strategis, karena letak sekolah 

berada di pusat kota ponorogo. Dimana dapat diketahui 

bahwa kehidupan pelajar di daerah kota yang modern 

dan lebih maju dari yang lainnya. Dan peneliti tertarik 

untuk mengetahui seberapa besar peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan etos kerja guru. Peneliti memilih 

SMKN 1 Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena 

SMKN 1 Ponorogo sebagai salah satu sekolah yang 
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memiliki kepala sekolah yang berprestasi dan juga guru-

guru yang memiliki kompetensi yang baik. 

 

 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah subyek darimana fakta dapat 

diperoleh.51 Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai 

sumber data utama yaitu hasil wawancara dengan 

beberapa pihak dan observasi yang terkait dengan 

penelitian ini. Sedangkan sumber dan data tertulis, foto, 

serta hal-hal lain yang diperlukan merupakan pelengkap 

                                                           
51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan 

Praktek, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006 ), 114. 
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dari penggunaan metode wawancara dan observasi. 

Adapaun sumber data diatas mengungkap tentang: 

1. Sumber data utama, yaitu person atau orang yang 

berlaku sebagai informan, meliputi, kepala sekolah, 

guru PAI, dan wakil kepala sekolah yang terlibat 

dalam peran kepala sekolah dalam meningkatkan etos 

kerja guru PAI. 

2. Sumber data tambahan, meliputi sumber data tertulis 

yaitu dokumentasi dan semua buku-buku yang 

relevan. 

Berkenaan dengan tujuan penelitian kualitatif 

maka dalam prosedur sampling yang terpenting adalah 

bagaimana menentukan informan kunci tertentu yang n 

syarat informasi sesuai dengan fokus peneletian.52 

 

                                                           
52 Burhan bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: 

PT Raja Grafindo, 2010 ), 53. 
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E. Prosedur  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subyek melalui wawancara mendalam dan 

observasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 

ditulis oleh atau tentang subyek) 

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Maksud mengadakan wawancara, antara lain 

adalah a. mengkontruksi mengenai orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan lain-lain; b.  merekontruksi kebulatan-

kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; 

c. memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai 
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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; e.  

memverifikasi, mengubah, dan memperluas kontruksi 

yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 

anggota.53 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terbuka artinya bahwa 

dalam penelitian ini para subyeknya mengetahui 

bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui 

pula maksud wawancara itu. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

etos kerja guru PAI di sekolah. Adapun yang akan 

peneliti wawancarai diantaranya adalah Kepala 

                                                           
53 Ibid, 186 
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Sekolah selaku pemegang kepemimpinan untuk 

mengeahui gambaran secara umum tentang cara 

meningkatkan etos kerja guru PAI dan juga tentang 

sejarah berdirinya SMKN 1 Ponorogo selanjutnya 

adalah guru PAI. Hasil wawancara ini dinamakan 

transkip wawancara. 

2. Teknik Observasi 

Sutrisno Hadi, sebagaimana dikutip oleh 

Sugiyono mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi 

proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi 
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dapat dibedakan menjadi participant observation 

(observasi berperan serta) dan non participant, 

selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, 

observasi dapat dibedakan menjadi observasi 

terstruktur dan tidak terstruktur.54 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

etos kerja guru PAI di sekolah. Adapun yang akan 

diobservasi adalah Kepala Sekolah, dan Guru PAI  di 

SMKN 1 Ponorogo disini peneliti akan mengamati 

langsung dan berdasarkan wawancara langsung 

dengan Kepala Sekolah dan Guru PAI. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau 

karya-karya monumental seseorang. Hasil epenelitian 

                                                           
54 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendidikan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ( Bandung: Alfabeta, 2007), 203-205. 
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dari observasi atau wawancara ini akan lebih dapat 

dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya 

tulis akademik dan seni yang telah ada. Dokumntasi 

ini digunakan untuk mendapatkan data dengan jalan 

menyelidiki dokumen. Dokumen tidak hanya 

digunakan sebagai bahan penelitian yang bersifat 

sejarah saja, tetapi juga bisa digunakan pada 

penelitian yang lain atau yang bersifat masa 

sekarang.55 Teknik ini digunakan dalam penelitian 

untuk memperoleh data tentang letak geografis 

madrasah, keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan 

prasarana serta data tentang peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan etos kerja guru PAI di SMKN 1 

Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data 
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Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data 

pada penelitian kualitatif, yaitu: reduksi data, sajian data 

(data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

1. Reduksi Data Reduksi data adalah bagian dari proses 

yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal 

yang tidak penting, untuk mengatur data sehingga 

dapat dibuat kesimpulan.  

2. Sajian Data Sajian data adalah suatu susunan 

informasi yang memungkinkan dapat ditariknya 

suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian 

data, peneliti akan memahami apa yang terjadi serta 

memberikan peluang bagi peneliti untuk 

mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain 

berdasarkan pemahamannya.  

3. Penarikan Kesimpulan/Verivikasi Sejak awal 

pengumpulan data, peneliti harus mudah memahami 
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makna hal-hal yang ditemui dengan mencatat 

keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai 

konfigurasi, arah hubungan kasual, dan proporsisi. 

Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidak 

akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data 

berakhir.  

Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, 

tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan 

data berakhir. Kesimpulan yang buat perlu diverifikasi 

dengan cara melihat dan menanyakan kembali, sambil 

meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih cepat.56 

Berdasarkan uraian tentang langkah-langkah 

melakukan analisis data menurut Effi Aswita Lubis 

maka ketiga aktifitas tersebut akan membantu peneliti 

                                                           
56 Effi Aswita Lubis, Metode Penelitian Pendidikan, (Medan: 

Unimed Press, 2012). 139-140 
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dapatkan dari hasil proses pengumpulan data 

berlangsung dan sesudahnya agar peneliti mendapatkan 

hasil atau temuan yang telah teruji kebenarannya.  

Sedangkan analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti 

sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 

dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, 

diperoleh data yang dianggap kredibel. 57 

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis datakualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus 

menerussampaituntas, sehingga datanya sudah jenuh. 
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Aktivitas dalam analisis datayaitu, data reduction, data 

display, danconclusion drawing/ verification. Dapat 

disimpulkan bahwa peneliti menggunakan Analisis data 

dari Model Miles dan Huberman yaitu Aktivitas dalam 

analisis data yaitu, data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/ verification.58 Adapun langkah-

langkah analisannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.1 Langkah-langkah Analisis Data 

Keterangan: 

                                                           
58 Miles A. Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI 

Press, 1992), 20. 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data 

Kesimpulan-

kesimpulan 

penarikan 

atau 
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a. Langkah pertama yaitu mereduksi data adalah 

merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, membuat kategori. Dengan 

demikian data yang telah direduksikan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian 

ini data yang akan direduksi adalah data-data hasil 

observasi, wawancara serta hasil penelitian yang 

dilakukan di SMKN 1 Ponorogo. 

b. Langkah kedua yaitu setelah data direduksi maka 

langkah selanjutnya adalah mendisplay atau 

menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, 

network, dan chart. Dengan mendisplay data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan 

apa yang telah difahami. 
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c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berhubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori.59 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas 

data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang tekun, dan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

                                                           
59 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 338-345 
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dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan 

pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: (a) 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol 

yang ada hubunganya dengan manajemen kegiatan-

kegiatan berkaitan dengan peningkatan etos kerja guru 

PAI di SMKN 1 Ponorogo (b) menelaahnya secara rinci 

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 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.  Ada 4 macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.60 

                                                           
60 Lexy J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif, 330 
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Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan teknik 

triangulasi dengan sumber, 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 membandingan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara (b) membandingkan apa yang dikatakan 

orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi, (c) membandingkan apa yang dikatan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan ditambah dengan tahapan terakhir dari 
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penelitian yaitu tahapan penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi penyusunan 

rencana penelitiaan, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, penjajakan awal di lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami 

latar belakang penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis lama dan 

setelah pengumpulan data 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN  

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah SMK Negeri 1 Ponorogo 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Ponorogo semula bernama Sekolah Ekonomi Atas 

(SMEA) Ponorogo, berdiri pada 5 mei 1969 di Jalan 

Jendral Sudirman nomor 105 Ponorogo, merupakan 

sekolah filial atau cabang dari SMEA Negeri Madiun. 

Kepala sekolah pada waktu itu M. Soedaraman, B.A. 

Berdasarkan surat keputusan menteri 

pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 
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077/O/1974, tentang status SMEA Negeri filial 

SMEA Negeri Madiun di Kabupaten Ponorogo 

Provinsi Jawa Timur menjadi SMEA Negeri 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, 

dengan jurusan tata buku, tata usaha, tata niaga 

sekaligus menunjuk M. Soedaraman B.A.  

Selanjutnya berdasarkan keputusan menteri 

pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 

036/O/1997 tanggal 03 april 1997 tentang perubahan 

nomor klatur SMKTA menjadi SMK serta organisasi 

dan tata kerja SMK maka SMEA Negeri Ponorogo 

berganti nama menjadi sekolah menengah kejuruan 

(SMK) Negeri Ponorogo yang berlaku sejak 02 juni 

1997, dengan membuka jurusan: perkantoran, 

akuntansi bisnis, kepala sekolah saat itu Moesono 

Sarbini, B.A. 
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Perubahan kurikulum 1999 ke kurikulum 

2001, istilah jurusan diganti dengan program keahlian 

perkantoran menjadi sekretaris, manajemen bisnis 

menjadi penjualan. Pada kurikulum 2004 tidak 

mengalami perubahan istilah program keahlian. 

Seiring perkembangan re-engenering 

paradigma pendidikan kejuruan 004, SMK Negeri 1 

Ponorogo pada tahun pelajaran 2004/2005 menambah 

program keahlian baru yaitu Multimedia (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi). Tahun 2004/2005 SMK 

Negeri Ponorogo membuka 4 (empat) program 

keahlian: akuntansi, administrasi perkantoran, 

penjualan dan multimedia. 

Selanjutnya pada tahun pelajaran 2008/2009 

menambah program keahlian baru yaitu rekayasa 

perangkat lunak. SMEA ini diresmikan pada tanggal 

4 mei tahun 1974 oleh kepala perwakilan departemen 
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pendidikan dan kebudayaan jawa timur yaitu bapak 

JW. Sulandra, SH., dan pembangunan gedung SMK 

pada awalnya dengan biaya swadaya masyarakat, lalu 

pada tahun berikutnya mendapat sumbangan proyek 

atas biaya pemerintah, tahap-tahap jurusan di SMK 

Negeri 1 Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Pada awal berdirinya mempunyai 3 jurusan, yakni 

tata niaga, tata usaha dan tata buku. 

b. Sekitar tahun 1999 berubah nama jurusan 

administrasi menjadi sekretaris. 

c. Pada tahn 2002 mulai ada akuntansi dan 

multimedia dan kelas informasi. 

Adapun kepala sekolah yang ikut berperan 

penting dalam perkembangan dan kemajuan SMK 

Negeri 1 Ponorogo sebagai berikut: 

a. Muhammad Soedaraman, tahun 1969-1989. 

b. Drs. Muhammad Solekhan, tahun 1989-1992. 
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c. Moesono Sarbini, tahun 1992-1998. 

d. Subandi B A, tahun 1998-2000. 

e. Drs.Luluk Nugroho WL, tahun 2000-2006. 

f. Drs. Dwikorahadi Meianda, tahun 2006-2007. 

g. Drs. Mustari, 2007-2015. 

h. Udy Tyas Arinto, tahun 2015-sekarang 

 

2. Letak geografis SMK Negeri 1 Ponorogo 

SMK Negeri 1 Ponorogo berada di  jalan 

Jendral Sudirman 10 Ponorogo. Letaknya strategis 

karena berada di pusat kota, tepatnya sebelah timur 

alon-alon Ponorogo. SMK Negeri 1 Ponorogo 

didirikan di atas sebidang tanah seluas +- 6.220 m2. 

Dengan rincian untuk lahan gedung seluas 3.885 m2, 

untuk lapangan olahraga 250 m2, untuk halaman 

parkir seluas 598 m2, untuk kebun seluas 100 m2. 
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Adapun tanah seluas itu adalah milik tanah 

pemerintah yang telah disertifikasikan. 

 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMK Negeri 1 Ponorogo 

a. Visi  

Menjadi lembaga dan pelatihan kejuruan 

berstandar nasional dan internasional, 

berwawasan unggul, kompetitif, dan profesional 

berdasarkan IMTAQ. 

b. Misi  

1. Membentuk tamatan yang berkepribadian 

unggul dan mampu mengembangkan diri 

dengan landasan IMTAQ. 

2. Menyiapkan calon wirausahawan. 

3. Menjadi SMK yang mandiri dan profesional 

4. Menjadi SMK sebagai sumber informasi 
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c. Tujuan 

1. Meningkatkan keterserapan tamatan SMK 

2. Meningkatkan kualitas tamatan sesuai 

tuntutan dunia kerja (DU/DI) 

3. Meningkatkan tamatan SMK yang mampu 

mengembangkan sikap profesional. 

4. Menyiapkan tamatan SMK yang unggul dan 

kompetitis. 

5. Mewujudkan etos kerja dan fungsinya secara 

konsisten. 

 

5. Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Ponorogo 

Untuk menjalin kerja sama yang baik dalam 

menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan 

pendidikan di SMK Negeri 1 Ponorogo, dibutuhkan 

struktur organisasi yang nantinya memiliki fungsi 

dan peran masing-masing. Karena struktur organisasi 
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dalam suatu lembaga sangat penting keberadaanya, 

dengan melihat dan membaca struktur organisasi 

orang akan mudah mengetahui jumlah personil yang 

akan menduduki jabatan tertentu dalam lembaga 

tersebut. 

Selain itu pihak sekolah juga akan lebih 

mudah menjalankan program yang telah 

direncanakan, mekanisme kerja, tanggung jawab 

serta tugas dapat berjalan dengan mudah karena 

dalam struktur organisasi biasanya ditampilkan garis 

komando (instruksi) dan garis koordinasi antar pos. 

Adapun juga struktur organisasi tata usahanya. 

 

6. Keadaan Guru Dan Siswa 

a. Keadaan guru 

Tenaga pendidik dan kependidikan di 

SMK Negeri 1 Ponorogo berjumlah 86 orang 
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yang terdiri dari staf pengajar dan staf karyawan. 

Dalam pengangkatan dan rekrutmen pegawai 

berasal dari pemerintah daerah, namun apabila 

sekolah sangat membutuhkan tenaga pengajar 

maka bias mengambil PTT maupun GTT demi 

proses kelancaran program pendidikan. 

Pengaturan kesejahteraan pegawai, 

pegawai mendapat imbalan jasa secara intern 

dari sekolah, selain itu pegawai juga mendapat 

honor dari pemerintah daerah Ponorogo 

sedangkan pembinaan dan pengembangan 

pembinaan pegawai dilakukan dengan 

mengadakan seminar-seminar dan mengadakan 

rapat sebulan sekali dengan diselingi pembinaan 

bagi guru yang sudah lama masa pengabdiannya. 

b. Keadaan siswa 
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Penerimaan siswa baru dilaksanakan 

oleh sekolah dengan memperhatikan kalender 

pendidikan melalui tahapan pemberitahuan 

kepada masyarakat tentang pendaftaran, 

pengumuman siswa yang diterima dan 

pendaftaran ulang. Penerimaan siswa baru 

menggunakan sistem rangking terbuka yaitu 

sistem PSB dengan menggunakan kriteria 

peringkat UN (Nilai Ujian Nasional) yang terdiri 

dari mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa 

Inggris dan Matematika secara komputerisasi. 

Jumlah siswa SMK Negeri 1 Ponorogo 

pada tahun pelajaran 2019/2020 secara 

keseluruhan adalah 1.564 siswa dengan rincian 

sebagai berikut kelas X berjumlah 523 siswa, 

kelas XI berjumlah 549 siswa, kelas XII 

berjumlah 522 siswa. 
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c. Sarana dan prasarana 

1. Gedung sekolah SMK Negeri 1 Ponorogo 

SMK Negeri 1 Ponorogo berdiri di tanah 

seluas _+ 5.400 m2, dengan nomor statistik 

341051101001 dan NPSN 20510100. SMK 

Negeri 1 Ponorogo secara resmi berdiri pada 

tahun 1974. 

2. Fasilitas penunjang  

SMK Negeri 1 Ponorogo memiliki 39 

ruang kelas yang terdiri dari 15 kelas di lantai 

1, 18 kelas di lantai 2, dan 6 kelas di lantai 3. 

Untuk mendukung proses pembelajaran 

siswa dan pengembangan kompetensi siswa 

dan guru, maka disediakan beberapa fasilitas 

sebagai berikut: 

a) Perpustakaan yang dilengkapi buku-

buku. 
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b) Laboratorium komputer yang dilengkapi 

akses internet. 

c) Laboratorium bahasa yang terdiri dari 41 

perangkat audio visual lengkap. 

d) Lapangan olahraga yang cukup luas dan 

teduh. 

e) Masjid yang selalu digunakan siswa, 

guru dan karyawan untuk sholat 

berjamaah. 

f) Ruang musik dengan fasilitas ruang 

kedap suara dan perangkat band. 

g) Ruang UKS yang selalu memperhatikan 

kesehatan para siswa, guru, dan 

karyawan. Selain itu mendukung dan 

mensukseskan program donor darah 

yang rutin di selenggarakan oleh OSIS. 
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h) Kantin sekolah yang menyediakan 

berbagai macam makanan yang 

diperlukan siswa. 

i) Koperasi sekolah yang menyediakan 

berbagai kebutuhan yang diperlukan 

siswa. 

j) Ruang OSIS yang selalu digunakan 

sebagai tempat pertemuan OSIS. 

k) Gedung BTC yang digunakan untuk 

rapat, seminar dan pertemuan-

pertemuan. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Leader dalam Meningkatkan Etos Kerja Guru 

PAI di SMKN 1 Ponorogo. 

Dalam suatu organisasi tentunya dibutuhkan 

seseorang yang bisa mengelola dan mengendalikan 
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organisasi untuk mencapai suatu tujuan, penting yang 

harus dimiliki seorang kepala sekolah dalam 

menjalankan roda kepemimpinannya adalah 

kemampuan sebagai leader (pemimpin). Pernyataan 

ini adalah sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bapak udy Tyas Arinto sebagai kepala sekolah 

mengenai bagaimana kepala sekolah membimbing 

dan mengarahkan dalam meningkatkan etos kerja 

guru PAI dengan Bapak Udy Tyas Arinto selaku 

Kepala Sekolah di SMKN 1 Ponorogo yang 

menyatakan bahwa: 

Membimbing yakni membantu guru PAI dalam 

pelatihan, perannya dalam membimbing adalah 

membantu menyusun program pembelajaran yang 

melibatkan wakil kepala sekolah, guru PAI dan staaf. 

Bimbingan ini dilakukan guna memperjelas program 

kegiatan sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan 

tujuan”.  Sedangkan untuk mengarahkan berarti 

membantu guru dalam kegiatan pembelajaran disini 

kepala sekolah melakukan kegiatan perlengkapan 

sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran, 

melihat mana yang kurang karena hal tersebut dapat 

mengganggu sistem pembelajaran, sering kali kepala 

sekolahmengecek guru dalam supervisinya untuk 

pembelajaran apakah guru menggunakan saranadan 

prasananya sebagai alat bantu penyampai informasi 
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kepada siswa sebagaimana mestiatau tidak, bentuk dari 

arahan yang diberkan kepala sekolah adalah 

mencontohkan mediamedia atau sarana-sarana yang 

ada.61 
 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah 

tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada guru PAI SMKN 1 Ponorogo 

yaitu Bapak Zeky sebagai berikut:  

Dalam kegiatan membantu guru dalam pelatihan 

kepala sekolah mengumpulkan dewan guru, staf 

kesiswaan sampai petugas perpustakaan untuk 

diberikan arahan guna perbaikan kinerja dengan waktu 

yang tidak ditentukan, bentuk dari arahan dan 

bimbingan ini secara langsung dalam rapat bersama 

atauface to face.Seadangkan dalam hal mengarahkan 

memang benar kepala sekolah SMKN 1 Ponorogo ikut 

serta dalam proses kegiatan belajar mengajar, hal ini 

beliau lakukan karena melihat guru yang masih belum 

faham penggunaan sarana dan prasarana maupun 

perngkat pembelajaran yang sudah semestinya menjadi 

panduan dalam proses pembelajaran, oleh sebabnya 

kepala sekolah sering mengadakan rapat secara 

mendadak yang bertujuan untuk membantu para guru 

PAI maupun staff sampai petugas perpustakaan agar 

dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan prosedur”.62 

 

                                                           
61 Lihat Transkip Wawancara nomor: 01/W/4-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian  
62Lihat Transkip Wawancara nomor: 04/W/6-III/2019dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah, 

kepala sekolah selalu melakukan rapat bersama dalam 

mengambil setiap keputusan, hal ini terjadi karena 

kepala sekolah selalu mengutamakan aspirasi dari 

anggota. Kepala sekolah bersedia membagi 

pengetahuan yang dimilikinya untuk membantu guru 

dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Kepala 

sekolah membimbing seluruh warga Madrasah untuk 

bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan, 

bersikap toleransi dan penuh kasih yang dimulai dari 

dirinya sendiri. Dalam hasil observasi terlihat bahwa 

bapak kepala sekolah membantu dan membimbing 

guru Tu untuk mengetahui apa yang kurang dari 

pekerjaanya guru TU tersebut. 

Sedangkan menurut Bapak Udy Tyas Arinto 

mengenai kepala sekolah dalam melindungi lembaga 

dari ancaman luar yang menyatakan bahwa:  

Melindungi lembaga dari ancaman luar yakni 

dengan cara meningkatkan prestasi. Peningkatan 

prestasi merupakan penilaian hasil belajar dari 

proses belajar mengajar, sehingga dari penilaian ini 
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dapat dilakukan evaluasi. Dan evauasi bertujuan 

untuk melihat kinerja-kinerja dari hasil sebelumnya 

guna meningkatkan mutu sekolah sehingga 

lembaga dapat bersaing dengan luar.63 

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah 

tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada guru PAI Bapak Ansor sebagai 

berikut: 

 Kepala sekolah berperan dengan melakukan 

evaluasi kegiatan. Setiap ada kegiatan kepala 

sekolah selalu melakukan evaluasi diahkir guna 

memperbaiki kinerja serta program kedepannya, 

dalam pelaksanaan evaluasi kepala sekolah selalu 

menerima asumsi dari anggotanya, tidak hanya 

guru namun juga siswa yang ikut memberikan 

asumsi melewati guru sebagai penyampai. Selain 

melakukan evaluasi kinerja guru dan program 

pendidikan kepala sekolah juga melakukan 

evaluasi prestasi baik sekolah maupun siswa, hal 

ini dilakukan agar prestasi sekolah terjaga dan 

kembali dapat bersaing diluar.64 

 

Sebagaimana hasil wawancara kepala 

sekolah SMKN 1 Ponorogo selalu melakukan 

                                                           
63Lihat Transkip Wawancara nomor: 01/W/4-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Peneli 
64Lihat Transkip Wawancara nomor: 07/W/6-III/2019dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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rapat bersama dalam mengambil setiap 

keputusan, dalam setiap rapatnya kepala sekolah 

memberikan waktu kepada anggotanya untuk 

berpartisipasi sehingga terjadi interaksi baik, hal 

ini dilakukan untuk karena kepala sekolah ingin 

melihat kekurangan atau keluhan apa yang 

dialami oleh guru dan Staff sehingga dapat 

dilakukan perbaikan, dalam melindungi lembaga, 

kepala sekolah juga melalukan evaluasi prestasi. 

Hal ini dilakukan untuk mempertahankan 

eksistensi sekolah sehingga prestasi sekolah harus 

dijaga dan terus ditingkatkan baik oleh guru 

maupun siswanya.  

Menggerakan dalam arti kegiatan yakni 

mengikut sertakan guru dalam setiap kegiatan 

guna pencapaian suatu tujuan. Berikut wawancara 
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dengan Bapak Nur selaku wakil kepala sekolah 

bagian kurikulum, yaitu:  

Peran merupakan aktivitas yang dilakukan 

seseorang sebagai bentuk tanggu jawab untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai program lembaga 

pendidikan, seperti pada agenda rapat yang rutin 

dilaksanakan dalam pencapai tujan sesuai visi misi 

sekolah, kepala sekolah mengayomi, mengajak 

seluruh guru dan staff dalam pembuatan program 

sampai pelaksanaan program.65 
 

Hasil wawancara dengan Bapak Nur 

selaku wakil kepala sekolah bagian kurikulum 

tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada guru PAI Bapak Ahmad 

sebagai berikut:  

Kepala sekolah sebagai pemimpin berperan 

menggerakan seluruh warga sekolah baik guru 

PAI, staff dan siswa. Menggerakan berarti 

melaksanakan setiap tugas-tugas yang sudah 

seharusnya. Tidak lain adalah rapat guna perbaikan 

                                                           
65Lihat Transkip Wawancara nomor: 16/W/14-III/2019dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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kinerja sesuai visi dan misi selah ya telah dibuat, 

sehingga dapat mengoptimalkan hasil”. 66 

 

Dari pemaparan diatas, kepala sekolah 

telah menjalankan perannya sebagai leader yakni 

menggerakan anggota untuk melaksakan tugas 

sesuai visi dan misi sehingga tujuan dapat tercapai 

dengan optimal. Visi dan misi menjadi acuan bagi 

kepala sekolah untuk menjalankan tugas, kepala 

sekolah selalu mengingatkan kepada guru agar 

mengerjakan tugasnya sesuai dengan program 

yang telah dibuat, dengan tujuan memudahkan 

guru dalam menjalankan tugasnya (sesuai dengan 

jalannya). 

Kepala sekolah merupakan contoh bagi 

seluruh warga sekolah sehingga kepala sekolah 

harus memberikan teladan yang baik bersikap 

                                                           
66Lihat Transkip Wawancara nomor: 19/W/16-III/2019dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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jujur dan bertanggung jawab. Pernyataan ini 

adalah sebagiamana hasil wawancara dengan 

Bapak Udy Tyas Arinto selaku kepala sekolah 

SMKN 1 Ponorogo yang menyatakan bahwa: 

Memberi teladan telah menjadi prioritas seorang 

kepala sekolah seperti bersikap jujur, terbuka dan 

bertanggung jawab tidak hanya itu kepala sekolah 

selalu hadir disekolah setiap hari pukul 06.45 

WIB dan selalu datang lebih awal dari guru-guru, 

dan siswa.67 

 

 

Dari pemaparan tentang kepala sekolah 

harus memberikan teladan yang baik di SMKN 1 

Ponorogo dengan kepala sekolah,Bapak Imam 

selaku guru PAI menambahkan sebagai berikut: “ 

Teladan yang diberikan kepala sekolah sangat 

bagus dan ditiru oleh guru, staff dan siswa, beliau 

merupakan seorang yang disiplin karena selalu 

datang paling awal dan pulang terakhir dengan 

tujuan mengecek sekolah terlebih dahulu. Selain itu 

kepala sekolah juga memberikan ketegasan kepada 

guru maupun siswa yang datang terlambat dan 

tidak menggunakan seragam sesuai dengan jadwal, 

                                                           
67Lihat Transkip Wawancara nomor: 01/W/4-III/2019dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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dengan memberikan teguran awal atau diberikan 

sanksi secara langsung.68 

 

Teladan kepala sekolah Bapak Udy Tyas 

Arinto sangat patut dicontoh beliau mengajarkan 

kepada anggota dan seluruh warga sekolah untuk 

selalu hadir disekolah tepat waktu, menciptakan 

suasana yang disiplin waktu. Selain itu sikap tegas 

merupakan tanggung jawabnya untuk tetap 

menjaga nama baik lembaga, jujur dengan 

keadaan sekolah dengan menegur jika ada yang 

salah namun tetap menjaga perasaan satu sama 

lain. Sikapnya membuat banyak orang 

mengagumi karena cara dalam mengayominya 

yang bagus. 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 

keterangan bahwa kepala sekolah selalu senang 

                                                           
68Lihat Transkip Wawancara nomor:10/W/7-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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dalam membina, tidak hanya membina bagaimana 

cara mejadi seorang guru yang disegani siswa 

namun membina dalam kegiataan keagamaan. 

Dalam kegiataan pembelajara kepala sekolah 

selalu mengecek melihat secara langsung kegiatan 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dikelas. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Udy 

Tyas Arinto selaku kepala sekolah di SMKN 1 

Ponorogo yang menyatakan bahwa:  

Kepala sekolah sangat mengutamakan keberhasilan 

pendidikan, dimana Pembinaan yang diberikan 

kepada guru PAI adalah dengan memberikan 

arahan cara penyampaian metode pengajar. Kepala 

sekolah selalu melakukan pembinaan kepada guru-

guru yang kurang faham dengan pembelajaran, 

sehingga membuat sulit siswa untuk mengerti, hal 

ini diketahui karena kepala sekolah selalu 

melakukan supervisi kelas tujuannya untuk melihat 

secara langsung kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru PAI tersebut. 69 

 

                                                           
69Lihat Transkip Wawancara nomor: 01/W/4-III/2019dalam Lampiran 

Hasil Penelitian 
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Hasil wawancara dengan kepala sekolah 

tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada Bapak Zeky selaku guru PAI di 

SMKN 1 Ponorogo sebagai berikut:  

Seringkali kepala sekolah memang selalu 

melakukan supervisi kelas, sebagai guru PAI saya 

merasakan dan pernah dipervisi secara langsung 

oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah ingin 

melihat Kinerjs guru, bagiamana sikap guru 

terhadap murid, apakah semangat dalam 

memberikan pembelajarn terhadap murid. Sebagai 

guru saya merasa senang karena ketika kita salah 

atau kurang baik maka kepala sekolah akan 

membimbing kami sehingga kami mengalami 

kemajuan dalam kegiatan belajar mengajar.70 

 

Hasil wawancara dengan Ibu Nuzul selaku 

guru PAI di SMKN 1 Ponorogomemperlihatkan 

bahwa:  

                                                           
70Lihat Transkip Wawancara nomor: 04/W/6-III/2019dalam Lampiran 

Hasil Penelitian 
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kepala sekolah sangatlah berperan karena selalu 

memperdulikan kekurangan yang dialami oleh 

anggotanya, tidak hanya guru PAI yang diberikan 

pembinaan namun siswanya juga diberikan 

pembinaan terhadap siswa melalui proses 

pembelajaran yakni menanamkan jiwa wirausaha 

kepada peserta didik sebagaimana yang tercantum 

pada visi mis di SMKN 1 Ponorogo ini. 

 

dalam hal ini jelaskan oleh Soleha 

Tuna’imah dan Rida Auliditama siswa 

kelas X dan Septa Evendi siswa kelas XII 

yang berpendapat bahwa: 

Kepala sekolah di SMKN 1 Ponorogo, beliau 

memiliki sifat yang baik, selain itu kepala sekolah 

juga sering masuk ke dalam kelas yang tidak ada 

gurunya karena berhalangan hadir, dikelas kepala 

sekolah memberikan motivasi agar siswa selalu 

semangat dalam menimba ilmu dan memberikan 

kebanggaan kepada orang tua mereka dalam 

meraih cita-cita dan memberikan pembinaa 

terhadap siswa melalui proses pembelajaran yakni 

menanamkan jiwa wirausaha.71 

 

                                                           
71Lihat Transkip Wawancara nomor: 01/W/4-III/2019dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Berdasarkan data-data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa peran kepala sekolah sebagai 

leader dalam meningkatkan etos kerja guru PAI di 

SMKN 1 Ponorogo dapat diketahui, pada 

dasarnya untuk mengukur dan melihat sebuah 

keberhasilan kepala sekolah sebagai leader yaitu 

berdasarkan tindakan dan ucapan itu sendiri. 

Selain itu jelas di SMKN 1 Ponorogo terlihat 

bahwasanya kepala sekolah melaksanakan 

perannya sebagai leader dengan membuat dan 

melaksankan program kerja yang dibuat serta 

menarik anggotanya untuk ikut serta dalam 

pembuatan dan pelaksanaan program dengan 

tujuan meningkatkan nilai atau strategi 

peningkatkan lembaga pendidikan melalui 

prestasi-prestasi yang dimiliki siswa siswi yang 

berpotensi serta berprestasi. 
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Pada peran kepala sebagai leader dalam 

meningkatkan etos kerja guru PAI di SMKN 1 

Ponorogo ini telah menjalankan perannya 

sebagaimana mestinya tidak hanya kepada guru 

dan staff namun kegiatan pembinaan melalui 

pembelajaran yakni menanamkan jiwa wirausaha 

sebagaimana yang tercantum dalam visi misi 

SMKN 1 Ponorogo juga diberikan kepada siswa-

siswi yang bertujuan meningkatkan prestasi 

sekolah dan menciptakan bibit-bibit yang unggul 

sehingga dapat bersaing diluar. 

2. Data Tentang Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Supervisor Dalam Meningkatkan Etos Kerja 

Guru PAI di SMKN 1 Ponorogo. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Udy 

Tyas Arinto selaku kepala sekolah mengenai 

bagaimana kepala sekolah melakukan 
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pemantauansebagai supervisor dalam meningkatkan 

profesionalisme guru PAIdi SMKN 1 Ponorogo, beliau 

menyatakan sebagai berikut: 

Secara berkala kepala sekolah melaksanakan kegiatan 

supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan 

kunjungan kelas untuk mengamati proses, untuk 

mengetahui keadaan kelas secara langsung pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga Kepala 

Sekolah sebagai supervisor dapat mengetahui kebaikan 

serta kelemahan yang dimiliki guru. Kunjungan kelas 

diadakan dalam 2 atau 3 kali dalam satu minggu. Dan 

observasi kelas merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh Kepala Sekolah sebagai supervisor untuk 

mencermati situasi atau peristiwa yang sedang 

berlangsung di kelas. Selain itu juga mengadakan rapat 

guru, rapat dewan guru dilaksanakan secara rutin setiap 

semester. Di samping itu juga terdapat rapat guru 

khusus pelajaran PAI yang dilaksanakan setiap 1 bulan 

sekali.72 

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah 

tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada guru PAI Bapak Ahmadsebagai 

berikut: 

Kepala sekolah melakukan pemantauan dengan berkunjung 

ke kelas itu satu minggu hanya 2 atau 3 kali saja, selain itu 

kepala sekolah melakukan observasi di lingkungan sekolah, 

dan di kelas mencermati peristiwa yg berlangsung, 

                                                           
72Lihat Transkip Wawancara nomor:  02/W/4-III/2019dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 



135 
 

Observasi kelas jarang dilakukan kepala sekolah, karena 

mengingat tugas Kepala Sekolah yang padat dan sibuk. 

Selain itu juga ada rapat yang diadakan khusus untuk guru  

PAI satu bulan sekali.73 

 

Hasil yang dicapai kepala sekolah sebagai 

supervisor dalam meningkatkan profesionalisme guru 

PAI adalah kepala sekolah mempunyai program 

supervisi akademik yang berkaitan dengan 

pembelajaran dan juga sudah melaksanakan program 

dari supervisi klinis yaitu membantu guru PAI yang 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran. di samping 

itu penulis melakukan observasi kelas, melihat data 

nilai kelas dan menginterview beberapa siswa. Hasil 

observasi kelas yang dilakukan oleh penulis adalah 

guru PAI sudah profesional dalam mengajar. Misal: 

metode yang digunakan sudah sesuai dengan materi 

yang diajarkan, terfasilitasinya media pembelajaran 
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dan beberapa guru PAI dapat mengelola dengan baik. 

Di samping itu beberapa siswa mengungkapkan 

bahwa guru PAI cara mengajarnya sudah baik, tidak 

menjenuhkan dan asik. Kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi seorang guru maka harus 

di berikan pelatihan-pelatihan yangmenunjang untuk 

kemajuan pembelajaran, dalam hasil wawancara 

kepada bapak Udy Tyas Arinto selaku kepala sekolah 

mengenai bagaimana kepala sekolah memberikan 

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru PAI 

di SMKN 1 Ponorogo, beliau menyatakan sebagai 

berikut: 

kegiatannya sebagai seorang supervisor dalam rangka 

memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi  

guru PAI dilakukan dengan memberikan bantuan dan 

pengawasan kepada guru PAI dalam rangka tugas 

penertiban administrasi pembelajaran tiap-tiap bulan, 

perencanaan pembelajaran (RPP, silabus, pelatihan MGMP. 

Kegiatan interen dan eksteren, seperti cara pembuatan dan 

penggunaan media).Kepala sekolah juga mengembangkan 

supervisi nya untuk mencapai program yang telah 

dicanangkan oleh Sekolah dalam rangka pengembangan 

guru. Selain itu juga kepala sekolah mengarahkan guru PAI 

untuk membuat perencanaan pembelajaran yang berbasis 
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multimedia dengan mengembangkan materi melalui 

download internet, banyak membaca, penugasan kepada 

guru untuk aktif di MGMP, menyuruh guru untuk mengikuti 

pelatihan dan seminar pendidikan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran nya.74 

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah 

tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada guru PAI Bapak Imam sebagai 

berikut: 

Bapak kepala sekolah sangat semangat dalam memberikan 

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru, seperti 

menyuruh guru untuk mengikuti pelatihan MGMP, 

workshop, melakukan perencanaan RPP, silabus dan lain 

sebagainya.75 

 

Hasil wawancara dengan bapak Zeky selaku 

guru PAI mengenai pandangan dan tanggapan ketika 

bapak mendapat teguran atau sanksi dari kepala 

sekolah, beliau menyatakan sebagai berikut: 

Menurut beliau alhamdulilah untuk guru PAI belum pernah 

ditegur, kalaupun ditegur itu sifatnya untuk memotivasi agar 

lebih semangat dan memberikan contoh yang baik. Dan 

adapun nanti memang melakukan kesalahan dan ditegur 
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pastinya menerima dengan lapang dada dan melakukan 

perbaikan untuk memberikan yang lebih baik lagi.76 

 

Untuk mencapai kualitas pendidikan yang 

bagus kepala sekolah juga harus mempunyai strategi 

yang menunjang kualitas pendidikan tersebut, dari 

hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah 

bagaimana strategi yang dilakukan untuk menunjang 

kualitas guru PAI di SMKN 1 Ponorogo, beliau 

menyatakan sebagai berikut:  

Strategi yang dilakukan bisa mengikutsertakan dalam 

penataran-penataran untuk menambah wawasan, memberi 

kesempatan guru untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam mengajar ke jenjang yang lebih tinggi, 

membimbing guru dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran, 

memberikan kesempatan guru mengikuti berbagai 

pendidikan dan pelatihan seperti MGMP,KKG dan MGP.77 

 

Dari hasil wawancara untuk mengetahui tolok 

ukur dalam mengetahui kinerja guru kepala sekolah 

sebagai supervisor menyatakan sebagai berikut: 
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Untuk mencapai kualitas pendidikan yang bagus dengan 

ukuran terciptanya peserta didik yang handal yang dapat 

mencapai nilai KKM maka proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru PAI diarahkan pada proses 

pembelajaran yang tidak hanya teori tetapi aktif dalam 

pendampingan siswa harian (praktek dan teori baik), 

memberikan arahan kepada guru PAI untuk menyusun 

sistem evaluasi yang baik, mulai dari cara membuat soal 

(praktek dan teori) sampai cara melakukan penilaian, karena 

bagaimanapun tolak ukur keberhasilan peserta didik dalam 

belajar salah satunya adalah hasil dari evaluasi yang 

dilakukan, kepala sekolah memberikan reward kepada guru 

bila hasilnya sesuai KKM, namun juga sebaliknya bagi guru 

yang kurang cakap dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

sesuai KKM maka dapat dilakukan pelatihan-pelatihan 

untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut.78 

 

Dari hasil wawancara kepada Bapak Udy 

Tyas Arinto selaku kepala sekolah mengenai tindak 

lanjut kepada guru PAI di SMKN 1 Ponorogo, 

menyatakan sebagai berikut: 

Mulai dari tindak lanjut hasil penilaian kepala sekolah 

terhadap perencanaan pembelajaran oleh guru, hingga 

tindak lanjut atas performa guru dalam kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas.Sebagai tindak lanjut dari hasil 

supervisi yang telah di dapat oleh Kepala sekolah sebagai 

supervisi, ada diskusi kecil yang dilaksanakan antara kepala 

sekolah dan guru kelas yang telah disupervisi. Diskusi ini 

biasanya dilaksanakan setelah pemeriksaaan berlangsung. 

Diskusi ini biasanya membahas apa yang telah ditemukan 

memeriksa perangkat pembelajaran maupun apa yang 

terjadi di kelas selama proses pembelajaran berlangsung. 
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Diskusi tersebut membahas hal positif dan hal negatif yang 

ditemukan pengawas. Diskusi tersebut membahas hal positif 

terlebih dahulu. Berdasarkan hasil supervisi kepala sekolah 

terhadap perangkat pembelajaran misalnya, perangkat yang 

dibuat sudah cukup baik dan lengkap, tetapikebanyakan 

perangkat yang ada merupakan buatan orang lain yang 

diambil dari dunia maya. Menindak lanjuti temuan ini, 

pengawas menyarankan agar ada baiknya kalau perangkat 

yang dimiliki ini dibuat sendiri, bukan copy pastesaja dan 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada disekolah.79 

 

Dari uraian hasil wawancara di atas dapat 

simpulkan bahwa peran kepala sekolah sebagai 

supervisordalam meningkatkan etos kerja guru PAI di 

SMKN 1 Ponorogo dapat diketahui bahwa peran kepala 

sebagai supervisor melaksanakan pemantauan dalam 

meningkatka keprofesionalisme guru PAI melalui:  

kunjungan kelas dan observasi untuk mengetahui, 

mengamatai jalanya proses pembelajaran di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Hal ini sangat perlu dilaksanakan 

mengingat untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan 
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pada guru PAI. Kepala sekolahmempunyai program 

supervisi akademik yang berkaitan dengan pembelajaran 

dan juga sudah melaksanakan program dari supervisi 

klinisyaitu membantu guru PAI yang mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran. 

Dalam mencapai kualitas pendidikan yang baik 

kepala sekolah mempunyai strategi untuk menunjang 

kualitas lembaga dengan melalui: mengikutkan guru 

dalam pelatihatan, workshop, penataran-penataran seperti 

MGMP, KKG dan MGP, hal itu dilakukan tidak hanya 

mencapai kualitas pendidikan yang baik saja tapi juga 

untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki guru 

 

 

 

 

 

 

3. Data Tentang Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Motivator Dalam Meningkatkan Etos Kerja Guru 

PAI di SMKN 1 Ponorogo 
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Peran kepala sekolah sebagai motivator, 

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada para gurudalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Pernyataan 

ini adalah sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bapak Udy Tyas Arinto selaku Kepala Sekolah 

SMKN 1 Ponorogo sebagai berikut: 

Motivasi itu dapat ditumbuhkan melalui penyediaan sarana 

dan prasarana yang memadai Sarana yang menunjang dan 

memadai merupakan harapan dari semua sekolah, termasuk 

harapan dari saya berusaha untuk memperbaiki sarana yang 

ada, agar guru merasa nyaman dalam mengajar, prasarana 

atau perlengkapan juga merupakan penunjang dalam proses 

belajar mengajar,motivasi setiap tenaga kependidikan 

memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang 

lainnya, sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan 

khusus pula dari pemimpinnya, agar mereka dapat 

memanfaatkan waktuuntuk meningkatkan 

profesionalismenya.80 

 

Sedangkan menurut Bapak Ahmad selaku 

guru PAI tentang peran kepala sekolah sebagai 
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motivator dalam meningkatkan etos kerja guru PAI 

adalah sebagaimana hasil wawancara berikut: 

 Menurutnya dalam peran kepala sekolah sebagai motivator 

, bapak kepala sekolah selalu memberikan masukan-

masukan yang mendukung agar pekerjaanya lebih baik lagi 

seperti masalah pengajaran harus ada media dalam setiap 

pembelajaran, materi harus sesuai, dan cara menerangkan 

harus sesuai dengan kondisi. Dan semua itu masukan dari 

kepala sekolah sangatlah berharga dan penting dalam 

menunjang etos kerjanya. 

 

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak 

Imam selaku guru PAI tentang peran kepala sekolah 

sebagai motivator dalam meningkatkan etos kerja 

guru PAI adalah sebagaimana hasil wawancara 

berikut: 

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi etos 

kerja guru PAI itu sudah baik yaitu selalu mendorong guru 

agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing. Hal ini dilakukan kepala sekolah dengan 

cara pembinaan pembuatan media pembelajaran dan lain 

sebagainya. Menurut beliau, motivasi juga timbul pada 

dirinya sendiri. Dan yang membuat bapak satu ini 

termotivasi dalam bekerja yaitu hubungan antar guru dan 

kepala sekolah yang selalu didasari dengan sistem 

kekeluargaan.81 
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Setiap satuan pendidikan memiliki kepala sekolah 

yang merupakan tenaga kependidikan professional yang 

diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh 

untuk melakukan pembinaan di sekolah baik akademik 

maupun manajerial. Melihat pentingnya peran kepala 

sekolah, maka penting baginya memiliki kemampuan dan 

penguasaan kependidikan yang lebih baik. 

Dengan paparan di atas, saya sebagai peneliti 

mewawancarai Bapak Udy Tyas Arinto mengenai 

Bagaimana Peran bapak sebagai kepala sekolahdalam 

meningkatkan etos kerja guru adapun hasil 

wawancara tersebut yaitu: 

“yaa Sebelum menjelaskan mengenai etos kerja guru, saya 

sebagai seorang guru harus mampu mendidik anak-anak 

dengan baik dengan mengembangkan sikap kognitf, afektif 

dan psikomotoriknya,eee dikatakan mereka harus mampu 

menguasai kelas ataupun Manajemen Kelas. Bagaimana 

tentang materi, kurikulum, dan mengetahui karakter peserta 

didik tersebut. Karena setiap peserta didik itu berbeda, oleh 

                                                           
 



145 
 

sebab itu seorang guru harus mengetahui perilaku kerja yang 

baik. ”82 

 

Untuk itu penjelasan lebih lanjut mengenai 

peran kepala sekolah dalam meningkatkan semangat 

kerja menurut pendapat kepala sekolah yaitu:  

Disini saya selaku kepala sekolah mempunyai peranan 

yang sangat berpengaruh di lingkungan sekolah yang 

menjadi tanggung jawab saya, untuk itu selaku 

pemimpin saya harus membantu para guru 

mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan 

menciptakan lingkungan sekolah yang kondusit yang 

mendorong para guru, staf dan peserta didik dalam 

kegiatan kerja sama yang efektif dan efisien, dengan 

itu saya terus memberikan semangat kerja dalam 

bentuk motivasi, memberikan suasana nyaman.83 
 

Mengenai tugas dan tanggung jawab kepala 

sekolah, saya mewawancarai Wakil Kepala Sekolah 

bagian bidang Kurikulum mengenai bagaimana 

pandanganBapak tentang peran kepala sekolah di 

SMKN 1 Ponorogo? Pernyataan tersebut sama halnya 
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dengan yang dikatakan  oleh bapak Nur Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum mengatakan, bahwa: 

Menurut saya bapak Udy Tyas Arinto sebagai kepala 

sekolah secara umum sebagai pemimpin, beliau terkenal 

sebagai orang yang sangat menyayomi, menganggap guru, 

staf sebagai teman kerja, rekan kerja yang tidak memandang 

status. Sedangkan dengan peserta didik beliau sangat 

penyayang, beliau terus memotivasi anak- anak didik dalam 

meningkatkan prestasi belajar maupun mengembangkan 

bakat anak didik. Beliau sangat memperhatikan kebutuhan 

peserta didik, guru staf, orang tua, dan masyarakat sekitar 

sekolah.84 

 

Untuk mengetahui lebih lanjut saya 

mewawancarai mengenai kepala sekolah dalam 

meningkatkan semangat kerja guru, sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa semangat kerja adalah perilaku 

guru dalam bekerja. Adapun hasilwawancara saya 

dengan Ibu Nuzul selaku guru PAI di SMKN 1 

Ponorogo yaitu: 

Menurut saya Bapak Udy Tyas Arinto selaku kepala sekolah 

hampir semuanya sudah dilaksanakannya sebagai seorang 

pemimpin, pendidik, penciptaan suasana kerja yang 

kondusif bagi setiap guru maupun staf serta peningkatan 

kompetensi guru, dengan itu beliau terus menciptakan 
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pembaharuan, kreatif dan inovatif dalam dunia pendidikan. 

Maksudnya mengenai semangat kerja hal apapun dilakukan 

agar guru, dan staf tetap semangat dalam bekerja, beliau 

selalu membagi tugas dengan posisinya. Adapun 

komunikasi beliau sangat rendah hati, kalau guru ada yang 

salah dalam pekerjaannya beliau terus memberikan masukan 

atau saran.85 

 

Mengenai disiplin kerja merupakan suatu 

keadaan tertib, karena orang-orang yang tergabung 

dalam suatu organisasi tunduk dan taat pada peraturan 

serta dilaksanakan dengan senang hati, Disiplin 

merupakan unsur dari semangat kerja. Pada 

pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai 

apa itu semangat kerja. Untuk itu peneliti mengkaji 

lebih dalam apa itu disiplin kerja guru. 

Untuk mengetahui kepala sekolah dalam 

meningkatkan disiplin kerja guru, sebagaimana 

wawancara dengan Bapak Udy Tyas Arinto sebagai 

berikut: 
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Mengenai masalah disiplin, saya membicarakan 

keteladanan, dimana terlebih dahulu saya harus lebih 

disiplin dari bawahan saya. Dimana peraturan sekolah ini 

adalah bahwa Jam 6. 45 WIB sudah bunyi Bel sekolah, 

setelah itu di adakan baris di halaman sekolah untuk 

memberikan arahan dari saya, yang di awasain oleh tugas 

piket dan wakil kepala bagian kesiswaan. Jadi sebelum jam 

6.30 sayan sudah harus sampai di sekolah terlebih dahulu, 

akan tetapi saya juga pernah telat karena ada kepentingan 

lain.86 

 

Dari hasil wawancara ini dapat di simpulkan 

bahwa sebagai kepala sekolah/ madrasah terlebih 

dahulu memberikan panutan bagi masyarakat 

sekolah, gaya kepemimpinan yang bersifat situsional 

yang memberikan cerminan positif bagi masyarakat 

sekolah. kepala sekolah juga pernah mengakui bahwa 

beliau juga pernah terlambat datang ke sekolah 

mengenai ada beberapa faktor yang tidak 

disebutkannya. 

Mengenai masalah disipilin ini peneliti lebih 

lanjut wewancarai kepala sekolah yaitu: upaya apa 
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yang bapak lakukan jika guru masih ada yang kurang 

disiplin ? 

Mengenai masalah disiplin, hampir semua guru dan 

masyarakat telah mengikuti tata tertib yang ada di sekolah 

ini. Jadi apabila ada guru yang terlambat saya ya harus 

memberikan teguran. apabila guru terus-terusan terlambat 

saya terus menindak lanjutin apa yang terjadi dengan guru 

tersebut mengapa dia terlambat, komunikasi secara tepat, 

mengambil keputusan secara bersama untuk memberikan 

solusi agar setiap guru tidak terlambat dan mengikuti 

peraturan yang telah diperbuat dari sekolah. Saya tidak suka 

teguran mengenai adanya surat panggilan. Teguran ini 

langsung saya sampaikan kepada guru dengan adanya ya 

disini kita itu sebagai panutan, alangkah baiknya jika kita 

terlebih dahulu utuk disiplin dan apabila seorang guru ada 

yang tidak hadir saya terus menyanyakan melalui 

komunikasi melalui telepon atau pun memberikan pesan 

pribadi kepada saya. Dengan itu pembelajaran tetap berjalan 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik.87 

 

Dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja guru 

sudah baik, yaitu adanya kepala sekolah melakukan 

komunikaksi secara langsung bagi guru yang 

terlambat dan apabila ada guru yang tidak hadir 

kepala sekolah langsung mengambil keputusan untuk 
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menggantikan tugas sementara dengan guru lain agar 

pembelajaran peserta didik tetap berjalan.  

Untuk membuktikan hasil wawancara tersebut 

saya mewawancarai salah seorang guru PAI Bapak 

Imam mengenai upaya kepala sekolah mengenai 

disiplin yang ada disekolah ini: Adapun hasil wancara 

ini adalah:  

Mengenai masalah disiplin kerja guru, masih ada yang 

terlambat ya mungkin karena beberapa faktor. Akan 

tetapi,saya sebagai guru pernah terlambat. Baik jika guru 

mengetahui kesalahannya pasti terus berusaha akan 

diperbaikinya. Tanggapan kepala sekolah/ madrasah 

mengenai adanya disiplin dalam jam masuk yaitu pernah 

guru mendapat teguran atau sanksi sesuai dengan tata tertib 

yang di buat. Sikap Pak Udy sendiri yang sangat disiplin 

berangkat lebih awal dan pulang lebih akhir, membuat guru-

guru yang lain jadi segan dan turut disiplin. Kalau ada guru 

yang tidak masuk mengajar guru tersebut wajib memberi 

surat izin beserta alasan yang tepat dan wajib memberi tugas 

pada siswa. Jadi meski guru tidak hadir siswa tetap bisa 

melakukan proses pembelajaran sebagaimana mestinya”88.  

 

                                                           
88Lihat Transkip Wawancara nomor: 12/W/7-III/2019dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Berdasarkan deskripsi dari hasil 

wawancara di atas mengenai peran kepala sekolah 

sebagai motivatordalam meningkatkan etos kerja 

guru PAI dalam meningkatkan etos kerja guru 

PAI,kepala sekolah mendorong guru untuk kreatif 

dan inovatif dengan melakukan beberapa 

pendekatan terhadap guru PAI dan staf. 

Pendekatan-pendekatan itu dilakukan dengan 

cara: mengakrabkan diri dengan guru, misalnya 

berkunjung ke ruang guru. Dari hasil data yang 

ditemukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa 

kepala sekolah menjalin hubungan baik dengan 

para guru dan stat karyawan di SMKN 1 Ponorogo 

agar menjadi motivasi bagi guru PAI dan staf dan 

juga guru menjadi merasa diperhatikan oleh 

kepala sekolah sehingga jika ada permasalahan 
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guru tidak segan untuk membicarakannya dengan 

kepala sekolah. 

Motivasi itu juga tumbuh dari banyak 

berbagai hal dalam perannya kepala sekolah 

sebagai motivator dalam menumbuhkan motivasi, 

semangat guru PAI dapat ditumbuhkan melalui: 

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, 

sarana yang menunjang dan memadai merupakan 

harapan dari semua sekolah, termasuk harapan 

dari kepala sekolah SMKN 1 Ponorogo, dalam 

penyediaan sarana dan prasarana ini bertujuan 

agar guru merasa nyaman dalam mengajar, 

motivasi setiap tenaga pendidik memiliki 

karakteristik yang berbeda satu dengan yang 

lainnya, sehingga memerlukan perhatian dan 

pelayanan khusus pula dari seorang pemimpin, 
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agar guru dapat memanfaatkan waktu untuk 

meningkatkan profesionalisme. 
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PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan tentang Peran Kepala Sekolah sebagai 

Leader (pemimpin) Dalam Meningkatkan Etos Kerja 

Guru PAI di SMKN 1 Ponorogo. 

Berdasarkan deskripsi data sebelumnya yang 

penulis paparkan pada bab IV, dapat diketahui bahwa 

peran kepala sekolah sebagai leader di SMKN 1 

Ponorogo ini pada umumnya terdiri dari membimbing 

dan mengarahkan guru dengan itu arahan selalu diberikan 

oleh kepala sekolah, kepala sekolah mengarahkan guru 

PAI dengan tujuan mampu melaksanakan tugas sesuai 

dengan tugas yang telah diamanahkan. Dalam hal ini 

sesuai dengan teori, sebagaimana yang diungkapkan 

Wahjosumidjo, kepemimpinan kepala sekolah 

merupakan kemampuan kepala sekolah  untuk 

menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, 
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memberi teladan, memberi dorongan, dan memberi 

bantuan terhadap sumber daya manusia yang ada di suatu 

sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 89 

Berdasarkan fungsi kepala sekolah menurut 

Ngalim Purwanto: Bertindak sebagai koordinator dan 

pengarah Adanya koordinasi yang baik memungkinkan 

semua bagian atau personel bekerja sama saling 

membantu kearah satu tujuan yang telah ditetapkan 

seperti kerja sama antara urusan kurikulum dan 

pengajaran dengan guru-guru. Kerjasama antara urusan 

bimbingan konseling dengan para wali kelas dan guru-

guru, kerjasama antara bagian tatausaha dengan wali 

kelas dan guru-guru, kerjasama dengan urusan bimbingan 

dan konseling dan para wali kelas.90 

                                                           
89Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan 

Teoritik dan Permasalahannya,(Jakarta: Raja Grofindo Persada, 1995) 
90Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan. 

(Bandung: Remaja Rosdakarya). 106-113 
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Kepala sekolah merupakan contoh bagi 

anggotanya sebagai teladan  yang baik, berhubungan 

dengan itu berdasarkan deskripsi data yang penulis 

paparkan pada bab IV dan sesuai dengan observasi 

penulis pada hari senin, 25  maret 2019 diungkapkan 

bahwa: kepala sekolah SMKN 1 Ponorogo 

memprioritaskan tugasnya sebagai pemimpin yakni 

sesuai dengan pengamatan kepala sekolah datang lebih 

awal yakni pukul 06.45, dalam kesehariannya beliau 

selalu disiplin terhadap waktu dan disiplin dalam 

berpakaian, dengan itu penulis menemukan pengamatan 

bahwasanya kepala sekolah menegur para siswa yang 

tidak mengenakan sragam yang rapi. Selain itu kepala 

sekolah juga mengutamakan jujur dalam bekerja, yakni 

terbuka kepada seluruh warga sekolah, sikapnya yang 

tegas juga menjadi tanggung jawab untuk menjaga nama 

baik lembaga,  
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berdasarkan konteks tersebut secara teoritis peran 

kepala sekolah sebagai leader dimana seorangkepala 

sekolah memiliki tugas dan fungsi. Tugas kepala sekolah 

menurut Husaini Usman adalah :  

1. Menjabarkan misi kedalam target  

2. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan 

dicapai  

3. Menganalisis tantangan peluang kekuatan dan 

kelemahan sekolah 

4. Membuat rancangan kerja strategis  

5. Bertanggung jawab dalam membuat keputusan 

anggaran sekolah 

6. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif 

dari orang tua peserta didik dan masyarakat  

7. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga 

profesi dan kedudukan yang telah diberikan 

kepadanya  
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8. Menjaga dan memotivasi kerja pendidik dan tenaga 

kependidikan 

9. Membantu membina dan mempertahankan 

lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang 

kondusif bagi proses belajar peserta didik dan 

pertumbuhan profesional para guru dan tenaga 

kependidikan.  

10. Menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik 

masyarakat dan komite sekolah menaggapi 

kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam 

memobilisasi SDM  

11.  Memberi teladan dan tanggung jawab.91 

B. Pembahasan tentang Peran Kepala Sekolah sebagai 

Supervisor (pengawas) Dalam Meningkatkan Etos 

Kerja Guru PAI di SMKN 1 Ponorogo. 

                                                           
91Usman, Husaini, Manajemen : Teori, Praktek Dan Riset 

Pendidikan ( Yogyakarta: BumiAksara, 2009). 654-655 
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Sekolah memegang peranan untuk menentukan 

mutu pendidikan oleh karena itu kepala sekolah 

merupakan pelaku utama dalam memainkan peranan 

tersebut. Dalam hal ini peran kepala sekolah sebagai 

supervisor dalam meningkatkan etos kerja guru PAI di 

SMKN 1 Ponorogo, secara teoritis sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa peran kepala sekolah sebagai 

supervisor merupakan bagian internal dalam program 

pendidikan, supervisi adalah layanan yang bersifat kerja 

sama. Secara transedental supervisi merupakan rangkaian 

kegiatan dalam rangka pengawasan terhadap profesi 

guru. Untuk membantu dan mengembangkan 

kemampuan guru dalam proses pengajaran diperlukan 

supervisi. Dengan supervisi diharapkan guru mendapat 

bimbingan dan pembinaan yang berkaitan dengan 

tugasnya dalam mengajar, melayani dan mendidik para 

siswanya. Supervisi diperlukan karena bertitik tolak dari 
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keyakinan bahwa guru adalah suatu profesi, dan suatu 

profesi selalu tumbuh dan berkembang ( Piet A 

Sahertian).92 

Dalam konteks itulah, berdasarkan data 

sebelumnya yang di paparkan penulis pada bab IV dan 

pengamatan penulis pada hari Senin, 01 April 2019 dapat 

diketahui bahwa peran kepala sekolah sebagai supervisor 

di SMKN 1 Ponorogoini pada umumnya dilaksanakan 

dengan kegiatan pemantauan sebagai supervisor dalam 

meningkatkan profesionalisme guru PAI, memberikan 

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru PAI. 

Hasil yang dicapai kepala sekolah sebagai supervisor 

dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI adalah 

kepala sekolah mempunyai program supervisi akademik 

                                                           
92Febriyanti, PeranKepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di MA Patra Mandiri Plaju 

Palembang, Journal Of Islamic Education Managemen, Volume 3, No 1, 

2017, Http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare. diakses 10 mei 

2019 

 

http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare.%20diakses%2010%20mei%202019
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare.%20diakses%2010%20mei%202019
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yang berkaitan dengan pembelajaran dan juga sudah 

melaksanakan program dari supervisi klinis yaitu 

membantu guru PAI yang mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran.Secara teoritis sebagai supervisor kepala 

sekolah bertugas membina sekolahnya agar berhasil 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan dan 

harus mampu mengurus dan mengkoordinir segala 

kegiatan. 93 

Kepala sekolah harus mampu melakukan berbagai 

pengawasan untuk meningkatkan kinerja guru, 

pengawasan ini merupakan kontrol agar kegiatan 

pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengawasan juga merupakan tindakan 

preventif untuk mencegah agar para tenaga pendidik tidak 

                                                           
93Suryono Subroto, Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan 

Sekolah, ( Jakarta: Bina Aksara, 1984)  
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melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam 

melaksanakan pekerjaannya.94 

Pengamatan penulis pada hari Senin, 01 April 

2019 pada saat kepala sekolah melakukan pemantauan 

dengan berkunjung ke kelas, dan lingkungan sekolah, 

pemantauan  itu satu minggu hanya 2 atau 3 kali saja, dan 

di kelas mencermati peristiwa yg berlangsung, Observasi 

kelas jarang dilakukan kepala sekolah, karena mengingat 

tugas Kepala Sekolah yang padat dan sibuk. Selain itu 

juga ada rapat yang diadakan khusus untuk guru  PAI satu 

bulan sekali. 

Di samping itu penulis melakukan observasi 

kelas, melihat data nilai kelas dan menginterview 

beberapa siswa. Hasil observasi kelas yang dilakukan 

oleh penulis adalah guru PAI yang sudah profesional 

                                                           
94Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, ( 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013 ) 
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dalam mengajar. Misal: metode yang digunakan sesuai 

dengan materi yang diajarkan, terfasilitasinya media 

pembelajaran dan guru sudah dapat mengelola dengan 

baik. Di samping itu beberapa siswa mengungkapkan 

bahwa guru PAI  cara mengajarnya sudah baik, tidak 

menjenuhkan dan asik.Sebagaimana Kode Etik Guru 

Indonesia dikatakan bahwa: Guru Indonesia bertanggung 

jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai 

kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua 

bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang 

berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan 

guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat 

tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik 

pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.95 

                                                           
95 Ade Nasrun, Hubungan Antara Etos Kerja dan Sikap Amanah 

Dengan Kinerja Guru Pada SMA Islam Yayasan Pesantren Islam Al-

Azhar. (Program Pascasarjana, Program Studi Timur Tengah dan Islam 

Kekhusukan Kajian Islam dan Psikologi, Jakarta, 2011).8 
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C. Pembahasan tentang Peran Kepala Sekolah sebagai 

Motivator dalam Meningkatkan Etos Kerja Guru 

PAI di SMKN 1 Ponorogo. 

Peran kepala sekolah sebagai motivator dalam 

meningkatkan etos kerja guru PAI di SMKN 1 Ponorogo, 

secara teoritis sudah dijelaskan sebelumnya, motivasi 

adalah serangkaian sikap dan nilai yang mempengaruhi 

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu 

yang invisibleyang memberikan kekuatan untuk 

mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai 

tujuan. Rivai dan Ahmad Fawzi mengemukakan: ‘’ Dua 

hal yang dianggap sebagai dorongan individu yaitu arah 

perilaku (kerja untuk mencapai tujuan) dan kekuatan 
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perilaku (seberapa kuat usaha individu dalam bekerja) 

‘’.96 

Mc. Donal seperti dikutip Sardiman, 

menyebutkan bahwa motivasi sebagai perubahan energi 

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. Menurut Sadirman, motif dapat diartikan sebagai 

daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak 

dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. 

Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat 

diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi 

aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, 

                                                           
96Irvan F.C. Oentoeng, Peranan Kepala Sekolah Dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Yayasan Mahanaim Kota Bekasi, 

Jurnal.Um Palembang.ac.id, diakses 10 mei 2019 
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terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan atau mendesak.97 

Dalam konteks itulah, berdasarkan deskripsi data 

sebelumnya yang penulis paparkan pada bab IV, dapat 

diketahui bahwa peran kepala sekolah sebagai motivator 

untuk meningkatkan etos kerja guru PAI di SMKN 1 

Ponorogo. Strategi yang tepat untuk memberikan 

motivasi kepada para guru dalam melakukan tugas dan 

fungsinya di SMKN 1 Ponorogo ini, yaitu: melalui 

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai Sarana 

yang menunjang dan memadai merupakan harapan dari 

semua sekolah, termasuk harapan dari saya berusaha 

untuk memperbaiki sarana yang ada, agar guru merasa 

nyaman dalam mengajar, prasarana atau perlengkapan 

juga merupakan penunjang dalam prose belajar 

                                                           
97Irvan F.C. Oentoeng, Peranan Kepala Sekolah Dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Yayasan Mahanaim Kota Bekasi 
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mengajar,motivasi setiap tenaga kependidikan memiliki 

karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, 

sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan khusus 

pula dari pemimpinnya, agar mereka dapat 

memanfaatkan waktuuntuk meningkatkan 

profesionalismenya. 

Kepala sekolah dalam meningkatkan semangat 

kerja guru sesuai dengan teori dari Hick yaitu kepala 

sekolah pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi 

para guru, staf dan siswa. Oleh sebab itu, kepala sekolah 

harus selalu membangkitkan semangat, percaya diri 

terhadap para guru, staf dan siswa, sehingga mereka 

menerima dan memahami tujuan sekolah secara antusias, 

bekerja secara bertanggung jawab kearah tercapainya 

tujuan sekolah.98 Berdasarkan deskripsi data 

                                                           
98Wahjosumidjo. 2010. Kepemimpinan Kepala Sekolah” 

Tinjauan Teoritik dari 

Permasalahannya”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal: 109. 
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sebelumnyaMenurut saya Bapak Udy Tyas Arinto selaku 

kepala sekolah hampir semuanya sudah dilaksanakannya 

sebagai seorang pemimpin, pendidik, penciptaan suasana 

kerja yang kondusif bagi setiap guru maupun staf serta 

peningkatan kompetensi guru, dengan itu beliau terus 

menciptakan pembaharuan, kreatif dan inovatif dalam 

dunia pendidikan. Maksudnya mengenai semangat kerja 

hal apapun dilakukan agar guru, dan staf tetap semangat 

dalam bekerja, beliau selalu membagi tugas dengan 

posisinya. Adapun komunikasi beliau sangat rendah hati, 

kalau guru ada yang salah dalam pekerjaannya beliau 

terus memberikan masukan atau saran. 

Kedisiplinan tidak hanya ditujukan pada peserta 

didik akan tetapi guru juga perlu ditingkatkan 

kedisiplinannya karena guru sebagai contoh bagi peserta 

didiknya. Dengan adanaya analisi ini peneliti menemukan 

adanya teori dari disiplin kerja yaitu: Beberapa ukuran 
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untuk melihat disiplin kerja yang baik menurut Alferd R. 

Lateiner sebagai berikut:Kepatuhan pada jam- jam kerja, 

kepatuhan pada perintah dari atasan serta tata tertib yang 

berlaku, merasa senang dalam bekerja, bekerja sesuai 

dengan cara-cara yang disepakati bersama. Hasil dari 

analisis ini adanya kaitan dengan teori bahwa 80% telah 

menjalankan disiplin kerja dengan sepenuhnya. Untuk itu 

diharapkan lagi peran kepala sekolah terus berusaha 

untuk meningkatkan kedisiplinan kerja ini, dan 

diharapkan juga bagi para guru, staf untuk bekerja sama 

menjankan disiplin ini, karena menciptakan lingkungan 

yang disiplin merupakan tujuan khusus dari visi dan misi, 

untuk itu para guru dan staf juga harus mengetahui visi 

misi sekolah agar menghasilkan budaya disiplin dalam 

segala aspek.99 

                                                           
99Ali Mudlofir. 2013. Pendidik Profesional” Konsep, 

Strategi, dan Aplikasi 

dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Raja 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

                                                           
Grafindo Persada, hal: 

20. 
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1. Peran Kepala Sekolah Sebagai Leader dalam 

Meningkatkan Etos Kerja Guru PAI di SMKN 1 

Ponorogo 

a. Kepala sekolah menjadi teladan seluruh warga 

sekolah.. 

b. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk tetap 

menjaga nama baik lembaga. 

c. Kepala sekolah memberikan  kenyamanan pada 

warga sekolah. 

2. Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisordalam 

Meningkatkan Etos Kerja Guru PAI di SMKN 1 

Ponorogo 

a. Kepala sekolah memantau profesionalisme guru 

PAI dengan berkunjung ke kelas dan ruang guru. 

b.  Kepala sekolah melakukan observasi di 

lingkungan sekolah, dan di kelas mencermati 

peristiwa yg berlangsung 

c. Kepala sekolah membantu guru PAI yang 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

3. Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator dalam 

Meningkatkan Etos Kerja Guru PAI di SMKN 1 

Ponorogo 
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a. Kepala sekolah memberikan motivasi kepada para 

guru dalam melakukan berbagai tugas dan 

fungsinya 

b. Kepala sekolah Meningkatkan semangat kerja dan 

meningkatkan kedisiplinan. 

B. Saran 

1. Bagi Kepala sekolah SMKN 1 Ponorogo dalam hal 

komunikasi dengan siswa masih kurang maka dari itu 

untuk kepala sekolah lebih meningkatkan komunikasi 

dengan siswa agar siswa mempunyai rasa nyaman di 

lingkungkan SMKN 1 ponorogo. 

2. Bagi guru PAI dan seluruh warga sekolah SMKN 1 

Ponorogo dalam melaksanakan tanggung jawab 

sebagai seorang yang central dalam lembaga maka 

dari itu sangat berpengaruh memberikan sikap yang 

baik, mempunyai motivasi dan dorongan agar 

lembaga tetap mempuyai eksistensi pada zaman yang 

berkemajuan pesat. 
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