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ABSTRAK 

 
Susi Umasangaji. 105011100720. Peranan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Dan Profesionalisme Guru KB Baitul 

Qur’an Al Nazran Kota Makassar. Dibimbing oleh H. Abd. Rahman Getteng 

dan Muh. Rusli Malli.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui   Peranan Kepemimpinan 
Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru pada PAUD Baitul 
Qur’an Al-Nazran Kota Makassar, mengetahui prosedur dan langkah-
langkah kepalah sekolah dalam meningkatkan kinerja guru serta Untuk 
menemukan fakto-faktor pendukung dan faktor penghambat kepala sekolah 
dalam meningkatkan kinerja guru 

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 

Guru pada PAUD Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar yang berjumlah 

dua orang dan kepala sekolah. Dan tekhnik yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu peneliti melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dalam memperoleh data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala KB Baitul Qur’an Al-

nazran yang melaksanakan aktivitasnya sehari-hari adalah termasuk orang 

yang sangat disiplin, baik disiplin dari segi waktu maupun pekerjaan lainnya. 

Ini terlihat dengan adanya aktivitas kepala sekolah, mulai dari sebelum bel 

berbunyi tanda masuk sekolah, sampai bel berbunyi tanda waktu pulang 

sekolah, terlihat kepala sekolah lebih awal sudah berada di sekolah, begitu 

juga kepala sekolah tidak pulang kantor sebelum guru guru lainnya pulang 

terlebih dahulu. Olehnya itu Sebagai kepala sekolah pembinaan-

pembinaan terhadap guru telah saya lakukan yang pertama kali adalah 

pembinaan disiplin dan diharapkan Sebagai kepala sekolah yang diberikan 

mandat oleh pemerintah, untuk menjadi pemimpin di sekolah, sebaiknya 

melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, serta semua 

kebijakan yang diambil harus transparan, kepada bawahanya agar segala 

kegiatan di sekolah bisa berjalan dengan baik. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Sekolah, Mutu dan Profesionalisme 
Guru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dan perkembangan teknologi pada era globalisasi dan 

informasi telah memacu bangsa Indonesia untuk menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan 

pembangunan disegala bidang, sehingga diharapkan bangsa Indonesia 

mampu mencapai keunggulan dalam menghasilkan karya-karya nyata 

yang bermutu dan mampu bersaing dengan bangsa -bangsa lain. 

 

Secara umum, seorang pemimpin (leader) memiliki aura 

karismatik di dalam dirinya, memiliki visi misi yang jelas, mampu 

mengendalikan apa yang dipimpin, dan tentunya pandai dalam 

berkomunikasi. Sebagai mana yang tercantum dalam ayat suci Al-Quran 

 

 

Terjemahnya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia 
akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang 
yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena 
mereka melupakan hari perhitungan." (Qs Shad: 26). 
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Anonim, mengatakan bahwa pendidikan nasional mempunyai visi 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia  

berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang berubah (penjelasan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Menurut Adiwikarta 

pendidikan diartikan sebagai: 

Upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup 
dengan baik dalam masyarakatnya, mampu meningkatkan dan 
mengembangkan kualitas hidupnya sendiri serta berkontribusi 
secara bermakna dalam mengembangkan dan meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat dan bangsanya. 

 
Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 

menyatakan fungsi dan tujuan pendidikan yaitu : 

Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. 

 
Pada era otonomi daerah atas dasar Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan antara Pusat 

dan Daerah telah membawa nuansa baru dalam sistem pengolahan 

pendidikan. Nuansa baru ini antara lain berkembangnya pemikiran 

untuk melaksanakan disentralisasi pengolalaan pendidikan sejalan 
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dengan otonomi daerah. Dengan ini, diharapkan terdapat peningkatan 

mutu pelayanan dibidang pendidikan kepada masyarakat. 

Dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, dunia 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat pent ing terutama dalam 

mempersiapkan generasi baru yang mampu menjadi penerus dan 

pelaksana pembangunan di segala bidang. Kualitas pendidikan dapat 

dicapai apabila semua kompone n pendidikan dapat berjalan sesuai 

dengan peranannya. Salah satu komponen pendidikan yang memiliki 

peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan 

sekolah adalah peranan kepemimpinan kepala sekolah. Dalam sistem 

pendidikan nasional, fenomena yang terjadi di Tolitoli sebagai daerah 

yang mempunyai potensi sumber daya manusia yang berkualitas, 

dimana Tolitoli menjadi tetap ibu kota setelah Kabupaten Buol 

memisahkan diri dan karena adanya pemekaran, senantiasa harus 

meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut demi kemajuan 

kedepan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bagaimana peranan 

kepemimpinan Kepala Sekolah tersebut, dalam meningkatkan kinerja 

guru.  

Seperti diketahui dalam kapasitas Kepala Sekolah bertanggung 

jawab terhadap kebe rhasilan kinerja para guru melalui kelancaran 

pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah yang bertanggung 

jawab pula dalam peningkatan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka sekolah merupakan suatu 
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lembaga organisasi yang di dalamnya mengatur kegiatan proses 

pembelajaran dan tergambar bahwa proses pelakansanaan pendidikan 

di sekolah itu merupakan proses pendewasaan yang melibatkan Kepala 

Sekolah. Oleh karena itu, Kepala Sekolah dituntut untuk memiliki kinerja 

yang bagus. Negara berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini berarti 

setiap warga negara yang baik seharusnya menghayati dan 

mengamalkan Pancasila tersebut, lebih-lebih para pemimpin 

pendidikan. Mereka ini memiliki posisi strategi dalam dunia pendidikan 

dan di dalam masyarakat. Karena itu mereka dituntut untuk memiliki 

kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila, agar sikap dan 

kelakuannya mencerminkan moral Pancasila. 

Kegiatan pimpinan bertugas menyeleksi, menerima, mengatur, 

dan memperlengkapi tenaga-tenaga sekolah. Mengatur guru-guru, 

konselor, staf tata sekolah, staf penjaga dan pembantu pemelihara 

sekolah, dan petugas-petugas khusus, dan lain sebagainya. Termasuk 

dalam bidang ini, misalnya penyelenggaraan urusan-urusan yang 

berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, 

cuti perpindahan dan pemberhentian anggota staf sekolah, pembagian 

tugas-tugas di kalangan anggota-anggota staf sekolah, masalah 

jaminan sosial kesehatan dan ekonomi mereka, penciptaan hubungan-

hubungan kerja yang tepat dan menyenangkan, masalah penerapan 

kode etika jabatan, penilaian terhadap hasil. 

Kerja mereka dan sebagainya. Dalam hubungan ini sekaligus 
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menyangkut pula penyelenggaraan hubungan kepala-kepala 

Kementrian P dan K dan pemimpin-pemimpin Kantor Pendidikan lainnya 

yang menyangkut masalah-masalah personil serta hubungan kerja 

antara sekolah dan pihak orang tua peserta didik, perkumpulan- 

perkumpulan orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya. 

Melihat peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan yang benar adil terhadap 

bawahannya utamanya masalah kinerja guru, maka dapat dikatakan 

kepala sekola h dapat meningkatkan kinerja guru, serta para guru dapat 

mengapresiasikan dirinya untuk mendukung kinerja kepala sekolah 

sehingga adanya timbal balik, yang saling memberikan motivasi yang 

lebih baik, serta dapat melaksanakan tugasnya penuh tanggung jawab, 

utamanya pimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja para 

guru dengan prestasi yang baik. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Kepala Sekolah 

adalah adanya dorongan dalam diri Kepala Sekolah untuk berprestasi 

sehingga dengan adanya motivasi berprestasi, Kepala Sekolah akan 

selalu mengadakan perbaikan - perbaikan prestasi yang distandarkan. 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya selalu 

berorientasi pada visi dan misi sekolah serta pelaksanaan semua 

kegiatan harus terencana dan termuat dalam program sekolah. Oleh 

karena itu, maka tugas Kepala Sekolah selaku pemimpin di sekolah 

diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai administrator, 
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manajer, pemimpin sekolah, dan supervisor. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Kepala Sekolah dituntut 

memiliki kemampuan atau kinerja yang memadai agar mampu 

mengambil inisiatif atau prakarsa yang memiliki komitmen serta motivasi 

yang kuat untuk meningkatkan mutu kinerja guru dan sekolah secara 

optimal. Oleh karena itu, program kepala sekolahan dipandang perlu di 

laksanakan untuk meningkatkan mutu para guru dan pendidikan di masa 

yang akan datang. 

Berdasarkan uraian tersebut, diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul, “Peranan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru pada PAUD Baitul Qur’an 

Al-Nazran Kota Makassar”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Pada dasarnya penelitian ini digunakan guna mendapatkan data 

yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Masalah ialah 

kesenjangan antara harapan akan sesuatu yang seharusnya ada 

dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan latar belakang dan beberapa 

pengertian tentang rumusan masalah diatas, penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut  

1. Bagaimana Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru pada PAUD Baitul Qur’an Al-

Nazran Kota Makassar? 
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2. Bagai mana prosedur dan langkah-langkah Kepala Sekolah 

dalam meningkatkan Kinerja Guru  

3. Faktor apa yang mendukung dan menghambat Kepalah 

Sekolah dalam meningkatkat kinerja Guru 

C. Tujuan Penelitian 

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui   

Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru pada PAUD Baitul Qur’an Al-

Nazran Kota Makassar 

2. Untuk mengetahui prosedur dan langkah-langkah kepalah 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru 

3. Untuk menemukan fakto-faktor pendukung dan faktor 

penghambat kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja 

guru 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah, bahwa program kepemimpinan sangat 

berguna dalam meningkatkan kinerja Kepala Sekolah sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

kinerja guru ; 

b. Bagi Pengawas Kepala Sekolah, penelitian ini berguna sebagi 

bahan informasi untuk mengadakan pembinaan melalui kegitan 

supervisi kepala sekolah agar melaksanakan tugas dan tanggung 
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jawab dalam pengelolaan sekolah secara efektif dan pada 

akhirnya dapat tercapai tujuan pembelajaran secara 

keseluruhan. 

c. Bagi Kantor Dinas, sebagai bahan informasi dalam rangka 

menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kinerja 

Kepala Sekolah selaku pengelola Kepala Sekolah. 

2. Manfaat Teoretis 

a. Bagi peneliti untuk memecahkan dan menganalisis masalah 

dengan menggunakan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan 

dan menambah pengalaman dan pengetahuan penulis, 

khususnya dalam membuat karya ilmiah; 

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi bagi 

penulis lain yang membutuhkannya; 

c. Sebagai penambah bahan kepustakaan khususnya yang 

menyangkut masalah hasil penelitian pendidikan yang mungkin 

dapat digunakan dala m rangka penelitian selanjutnya, dan dapat 

dijadikan rujukan bagi peningkatan kinerja guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas keguruan serta sebagai rangsangan 

dan stimulus kinerja semua komponen sekolah dalam hal 

peningkatan mutu sekolah kedepan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 
A. Konsep Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai 

kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam 

kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah 

kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan 

sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Menurut 

Stone, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia 

bagi pemimpin, akan makin besar potensi kepemimpinan yang 

efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-macam, ada pemimpin formal, 

yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang 

formal. Ada pula pemimpin nonformal, yaitu terjadi karena pemimpin 

tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain 

(Fattah, 2013 : 88). 

Tipe kepemimpinan yang digunakan kepala KB Baitul Quran Al-

Nazran adalah tipe kepemimpinan Demoktratis karena tipe 

kepemimpinan ini tipe dianggap paling ideal dan mengerti bawahan 

karena mau menerima saran, melakukan upaya sinkronisasi antara 

tujuan organisasi dengan pribadi serta berupaya mengoptimalkan 

potensi yang ada pada bawahannya. Sehingga nantinya 
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bawahannya bisa turut berkembang. Tipe ini mengutamakan 

kerjasama tim dan akan terus mengembangkan kapasitas 

kepemimpinan yang ada pada dirinya. Namun memiliki kelemahan 

yaitu, lambat dalam pengambilan keputusan karena harus meminta 

saran atau pertimbangan dari bawahan. 

Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk 

menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan 

hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang 

agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela. Berkaitan 

dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin, di sini 

dikemukakan ada beberapa kekuatan (kekuasaan) yang mesti 

dimiliki pemimpin itu agar orang yang digerakkan tersebut mengikuti 

keinginannya, yaitu berupa ancaman, penghargan, otoritas, dan 

bujukkan (Nurkholis, 2003 : 153). 

Karena itu sejak islam diturunkan untuk umat manusia, selalu 

mementingkan urusan kepemimpinan. Nabi Muhammad, para 

sahabatnya, hingga kepemimpinan setelahnya, terus berusaha 

memberi kepemimpinan yang terbaik. Karena pentingnya 

kepemimpinan ini, Allah SWT banyak menyebut secara kusus ayat-

ayat terkait kepemimpinan salah satunya sebagai berikut : 

ِ يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا أَطِ  سُوَل َوأُوِلي األَْمِر ِمْنكُْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ َ َوأَِطيعُوا الرَّ يعُوا َّللاَّ
 ًً ِ َواْليَْوِم اآلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً سُوِل إِْن كُْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ  (59:النساء)َوالرَّ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
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pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT 
(Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 59). 

2. Tipe Kepemimpinan 

Sangat sulit merumuskan daftar tipe pribadi secara detail yang 

dimiliki oleh manajer yang sesuai dengan segala pekerjaan setiap 

oranisasi, serta lingkungan kerja. Sulit pula untuk diilustrasikan suatu 

penjumlahan dan masterrailis seorang manajer yang berlaku untuk 

segala kondisi. 

G.R Terry (1960) sebagai salah seoang pengembang ilmu 

manajemen mengemukakan tipe kepmimpinan sebagai berikut. 

a) Kepemimpinan Pribadi  

Seorang manajer dalam melasanakan tidakannya selalu 

dilakukan dengan cara kontak pribadi. Instruksi yang 

disampaikan secara oral ataupun secara pribadi disampaikan 

oleh manajer yang bersangkutan. Tipe kepemimpinan ini 

sering dianut oleh perusahaan kecil karena kompleksitas 

bawahan maupun kegiatannya sangatlah kecil. Akibatnya, 

pelaksanaanya selain mudah juga sangat efektif dan memang 

biasa dilakukan tanpa mengalami prosedural yang berbelit. 

b) Kepemimpinan Nonpribadi  

Segala peraturan dan kebijakan yang berlaku pada 

perusahaan melalui bawahannya atau menggunakan media 

nonpribadi, baik rencana, instruksi, maupun program 
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penyediannya. Pada tipe ini, program pendelegasaian 

kekuasaan sangatlah berperan dan harus di diaplikasikan.  

c) Kepemimpinan Oteriter  

Manajer yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara 

sungguhsungguh, teliti dan cermat,. Manajer bekerja menurut 

peraturan kebijakan yang berlaku dengan ketat. Meskipun 

agak kaku dan segala instruksinya harus dipatuhi oleh para 

bawahan, para bawahan tidak berhak mengomentarinya. 

Karn manajer beranggapan bahwa dialah yang bertindak 

sebagai pengemudi yang akan bertanggung jawab atas 

segala sesuatu kompleksitas organisasi (Siswanto, 2005 : 

158) 

d) Kepemimpinan Demokratis 

Pada kepemimpinan yang demokratis, manajer beranggapan 

bahwa ia merupakan bagian integral yang sama sebagai 

elemen perusahaan dan secara bersamaan seluruh elemen 

tersebut bertanggung jawab dalam perusahaan.  

e) Kepemimpinan Paternalistik  

Kepemimpinan paternalistik dirincikan oleh suatu pengaruh 

yang bersifat kebapakan dalam hubungan antara manajer 

dan perusahaan. Tujuannya adalah untuk melindungi dan 

memberikan arah, tindakan, dan perilaku ibarat peran 

seseorang ayah kepada anaknya.  
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f) Kepemimpinan Menurut Bakat  

Tipe kepemimpinan menurut bakat biasanya muncul dari 

kelompok informal yang didapatkan melalui pelatihan 

meskipun tidak langsung. Dengan adanya sistem persaingan, 

dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang seru dari 

kelompok yang bersangkutan. Peran bakat sangat menonjol, 

sebagai dampak pembawaan sejak lahir dan mungkin 

disebabkan adanya faktor keturunan.  

Adapun tipe kepemimpinan yang kharismatik, dalam tipe ini 

seorang pemimpin mempunyai karateristiknya yang khas yaitu daya 

tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh 

pengikut yang jumlahnya yang kadangkadang sangat besar. 

Tegasnya seorang pemimpin yang kharismatik adalah seorang yang 

dikagumi oleh banyak pengikut tersebut tidak selalu dapat 

menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi 

(Sondang, 2010 : 37). 

 

 

B. Tinjauan tentang Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepala Sekolah 

Menurut Wahjosumidjo, kata “Kepala” dapat diartikan “Ketua atau 

Pemimpin”. Dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang 
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“Sekolah” adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima 

dan memberi pelajaran.” (Wahjosumidjo, 2005 : 83). 

Kepala Sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah pola 

kepemimpinannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat 

menentukan terhadap kemajuan sekolah, kehadiran Kepala Sekolah 

sangat penting karena merupakan motor penggerak bagi sumber daya 

yang ada di sekolah terutama guru. 

Menurut Daryanto (Daryanto, 1998 : 80). “Kepala Sekolah 

merupakan personil sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan-kegiatan sekolah.” Kepala Sekolah mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pendidikan dalam 

lingkungan sekolah yang di pimpinnya dengan dasar Pancasila dan 

bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan ; 

b. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ; 

c. Mempertinggi budi pekerti; 

d. Memperkuat kepribadian; 

e. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air . 

Kepala Sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran 

jalannya sekolah secara teknisi akademisi saja, akan tetapi segala 

kegiatan, keadaan lingkungan dengan kondisi dan situasinya serta 

hubungan dengan masyarakat di sekitarnya dengan merupakan 

tanggung jawabnya pula. Kepala Sekolah adalah jabatan pemimpin 



15  

 
 

yang tidak bisa di isi oleh orang - orang tanpa didasarkan atas 

pertimbangan -pertimbangan siapapun yang akan diangkat menjadi 

Kepala Sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta 

persyaratan-persyaratan tentu seperti : latar belakang pendidikan, 

pengalaman, usia, pangkat dan integritas. (Jakarta: Penerbit, Rineka 

Cipta, 1998)  

Oleh karena itu Kepala Sekolah pada hakikatnya adalah pejabat 

formal sebab pengangkatannya melalui suatu proses dan prosedur 

yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Secara sistem jabatan 

Kepala Sekolah sebagai pejabat atau pemimpin. formal dapat 

diuraikan melalui berbagai pendekatan: pengangkatan, pembinaan, 

dan tanggung jawab. 

2. Syarat-syarat Kepala Sekolah sebagai Pemimpin 

Peraturan menteri pendidikan nasional (PERMENDIKNAS) no. 

13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah menjelaskan bahwa 

kepala sekolah harus memiliki dimensi kompetensi kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi,dan social (Tim Penyusun, 

2011 : 221). 

Untuk mendukung standar nasional pendidikan menurut 

permendiknas tersebut seseorang yang akan diangkat menjadi 

kepala sekolah wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah 

yang berlaku nasional. Standar kepala sekolah yang dimaksud 

adalah sebagaimana yang tercantum pada lampiran peraturan 
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menteri dimaksud, yang meliputi Standar Kualifikasi dan Standar 

Kompetensi (Mukhtar, 2013 : 97). 

a. Standar Kualifikasi 

Adapun standar kualifkasi dimaksud meliputi:  

1) Kualifikasi umum  

a) Pendidikan minimum sarjana (S-1) atau Diploma IV;  

b) Berusia setinggi-tingginya 56 tahun saat diangkat sebagai 

kepala sekolah;  

c) Pengalaman mengajar minimal III/c bagiPNS. 

2) Kualifikasi khusus menyangkut: 

a) Berstatus sebagai guru sesuai jenjang mana akan menjadi 

kepala sekoah, kalau kepala sekolah SMA berarti harus guru 

SMA;  

b) Mempunyai sertifikasi pendidikan sebagai guru sesuai 

jenjangnnya;  

c) Mempunyai sertiikat kepala sekolah sesuai jenjangnya yang 

diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah 

b. Standar Kompetensi 

Berdasarkan dengan standar kompetensi, seseorang dapat 

diangkat sebagai kepala sekolah jika dia memiliki kompetensi-

kompetensi, sebagai berikut: 

1) Dimensi Kompetensi Kepribadian  

a) Berahlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi ahlak 
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mulia, dan menjadi ahlak mulia bagi komunitas di 

sekolah/madrasah;  

b) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin;  

c) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri 

sebagai kepala sekolah/madrasah;  

d) Bersikap terbuka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;  

e) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin 

pendidikan.  

2) Dimensi Kompetensi Manajerial  

a) Menyusun perencanaan seklah/madrasah untuk berbagai 

tingkatan perencanaan;  

b) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai 

dengan kebutuhan;  

c) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan 

sekolah/madrasah secara optimal;  

d) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/ 

madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif; 

e) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang 

kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;  

f) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya secara optimal;  

g) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam 

rangka pendayagunaan fasilitas secara optimal;  
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h) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dengan masyarakat 

dalam rangkapencarian dukungan ide/gagasan, sumber 

belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah;  

i) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta 

didik baru, dan penempatan serta pengembangan peserta 

didik;  

j) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan;  

k) Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan 

prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;  

l) Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam 

mendukung pencapaian tujuan sekolah;  

m) Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukng 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di 

sekolah/madrasah;  

n) Mengelola system informasi sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan dan pengambilan keptusan;  

o) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi 

peninggkatan pembelajaran dan manajemen sekolah;  

p) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

program sekolah dengan prosedur yang tepat, serta 

merencanakan tindak lanjut 

3) Dimensi kompetensi Kewirausahaan 
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a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah/madrasah;  

b) Bekerja keras untk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah 

sebagai organisasi pembelajaran yang efektif;  

c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya; 

d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi yang terbaik 

dalam memecahkan masalah/kendala yang dihadapi oleh 

sekolah/madrasah;  

e) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar 

peserta didik.  

4) Dimensi Kompetensi Supervisi  

a) Merencanakan program supervisi akademik terhadap guru 

dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervise yang 

tepat;  

b) Melaksanakan supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru;  

c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru 

dalam rangka peningkatan professional guru  

5) Dimensi Kompetensi Sosial  

a) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan 

sekolah/madrasah. Berpartisipasi dalam kegiatan social 
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kemasyaakatan;  

b) Memiliki kesepakatan social terhadap orang lain atau 

kelompok lain (Mukhtar, 2013 : 97 – 100) 

3. Pengertian Kinerja 

Membahas mengenai kinerja, maka ada beberapa pengertian 

menurut pendapat beberapa ahli, semuanya mempunyai visi yang 

agak berbeda tetapi secara prinsip tampak persamaannya bahwa 

kinerja adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam 

pencapaian suatu hasil. Kinerja merupakan terjemahan dari kata 

performance yang berarti tindakan untuk melakukan suatu 

pekerjaan. B ateman dkk, mengungkapkan bahwa “Kinerja adalah 

kemampuan dan upaya yang ditunjukkan oleh seseorang untuk 

mencapai hasil-hasil tertentu”. 

Dari beberapa literatur ditemukan bahwa kata kinerja sama 

dengan prestasi kerja merupakan terjemahan dari kata “ 

performance”. Menurut Prawirosentono mengatakan bahwa 

“performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang disuatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan sesuai moral dan etika” 

(Jakarta: 2001) 

Judith, mengatakan bahwa “ performance was a fungtion of 

employee ’s ability, acceptance of the goals, level of the goals, and 
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the interaction of the goals their ability ”. Kinerja menurut pendapat 

Judith meliputi empat komponen utama. Yaitu: (1) kemampuan (2) 

tujuan (3) tingkatan, dan (4) interaksi. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka pengertian kinerja adalah kemampuan dan upaya seseorang 

yang ditunjukkan dalam mencapai tujuan. 

Wahjosumitdjo, mengemukakan bahwa penampilan 

(performance) adalah sumbangan secara kualitatif dan kuantitatif 

yang terukur dalam rangka membantu tercapainya tujuan kelompok 

dalam suatu unit kerja.  

Prawirosentono, mengemukakan bahwa:  
Kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai 
oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai 
dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, 
tidak melanggar hukum dan etika. 

 
Bateman, et. al mengemukakan pengertian kinerja dan 

tujuannya, adalah sebagai berikut:  

Sebagai suatu proses untuk mengukur hasil kerja yang dicapai 
oleh para pekerja dan perbandingan dengan standar tingkat 
prestasi, guna mengetahui sampai sejauhmana keterampilan 
telah dicapai dan kemudian dipakai sebagai pertimbangan untuk 
menemukan kelemahan-kelemahan yang ada, meneliti dan 
memperbaiki kelemahan tersebut, perencanaan karir dasar untuk 
menentukan penghargaan terhadap prestasi serta sebagai titik 
tolak usaha pribadi dan lain - lain. (Boston:1 1993) 

 
Dalam proses kinerja yang dapat menghasilkan sesuatu, 

berdasarkan pekerjaan yang dilakukan akan menuai hasil sesuai 

kemampuan mereka, oleh sebab itu, untuk mengukur suatu 

pekerjaan harus melalui standar prestasi dilakukan oleh 
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22rilogy22onal22 organisasi, dengan demikian pekerjaan kepala 

sekolah sebagai pemimpin diperlukan hasil yang maksimal, dengan 

tujuan mampu memotivasi para bawahannya untuk bekerja secara 

22rilogy22onal, utamanya pihak guru harus melakukan 

pekerjaannya sebagai tenaga pendidik betul -betul dapat 

dipertanggung jawabkan secara baik. 

4. Kinerja Kepala Sekolah 

Dari beberapa pendapat tentang kepala sekolah adalah 

kemampuan yang dimiliki kepala sekolah dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah sebagai pimpinan suatu 

sekolah pada dasarnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien. Sejalan dengan 

itu, dikemukakan oleh Nawawi bahwa: 

Yang menjadi tugas pokok kepala sekolah adalah meliputi tujuh 
bidang tugas yaitu: (1) bidang akademik yang berkaitan dengan 
proses belajar mengajar di dalam dan di luar sekolah, (2) bidang 
ketatausahaan dan keuangan sekolah, (3) bidang kesiswaan, (4) 
bidang kepegawaian, (5) bidang 22rilog dan perlengkapan sekolah, 
(6) bidang perlatan pelajaran dan (7) bidang hubungan sekolah dan 
masyarakat. 
 

Thomas Alewine, mengemukakan bahwa “penilaian kinerja 

harus mengenai prestasi serta membuat rencana untuk 

meningakatkan kinerja kepala sekolah”.Penilaian kinerja harus 

memungkinkan pekerjaan dapat diorganisasikan dengan baik serta 

memberikan kepuasan, pencapaian, dan pemberdayaan jabatan 

yang lebih besar. (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995) 



23  

 
 

Kinerja terdiri dari beberapa komponen yang berkaitan 

dengan tugas, fungsi dan jabatan seseorang. Dalam menilai kinerja 

terlebih dahulu ditentukan komponen yang dinilai, selain itu perlu 

ditetapkan standar kinerja. Lebih lanjut Alewine mengemukakan 

tentang standar kinerja berfungsi sebagai tujuan tertentu yang harus 

dicapai oleh karyawan atau bawahan harus realistis dan dapat diukur 

serta dapat dicapai jabatan tersebut. 

Komponen-komponen kinerja yang akan dinilai dan 

penentuan standar kinerja kepala sekolah dapat dibuat dari uraian 

tugas dan jabatan yang bersifat statis dihubungkan dengan kinerja 

yang bersifat dinamis. Komponen data kinerja menurut Umar, 

adalah: “(1) kualitas pekerjaan, (2) kejujuran karyawan, (3) inisiatif, 

(4) kehadiran, (5) sikap, (6) kerja sama, (7) kehandalan, (8) 

pengetahuan tentang pekerjaan, (9) tanggung jawab, dan (10) 

pemanfaatan”. 

Selain penilaian kinerja dapat pula diukur, 23rilog 

pertimbangan mendasar dalam mengukur kinerja kepala sekolah 

adalah bagaimana sebuah sekolah melaksanakan tugas-tugasnya 

dengan baik. Kinerja kepala sekolah yang juga merupakan kinerja 

atau keberhasilan sekolah tidak dapat dilepaskan dari berbagai 

pengaruh baik yang bersifat internal mau pun eksternal. 

Untuk melihat kinerja kepala sekolah, hal yang perlu 

dievaluasi adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah 
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terhadap lima hal yang mendasar yaitu: (1) program pengajaran, (2) 

kesiswaan, (3) para guru, tenaga fungsional yang lain dan tenaga 

administrasi, (4) sarana dan fasililtas sekolah dan (5) hubungan atau 

kerja sama antara sekolah dengan masyarakat. 

Upaya lain yang dipakai untuk mengukur kinerja kepala 

sekolah menurut Wahjosumadjo, adalah bagaimana kepala sekolah 

melaksanakan tanggung jawab dan tugas pokok yang dilihat dari p 

erilaku masing-masing kepala sekolah, yaitu: 

a. Bagaimana pola 24rilo, sikap dan perilaku sebagai cerminan 

nilai-nilai kepribadian kepala sekolah; 

b. Bagaimana cara-cara untuk metode, strategi, pendayagunaan 

sumbe r-sumber daya yang ada secara maksimal, suasana kerja 

serta prosedur yang diterapkan dalam rangka melaksanakan 

tugas dan mencapai tujuan. 

c. Bagaimana hasil-hasil yang dicapai, adalah benar-benar sesuai 

rencana serta sejalan dengan prosedur dan aturan yang berlaku, 

yaitu terwujudnya equilibrium antara tercapainya tujuan sekolah 

(goals and objectives) sebagai organisasi serta terpenuhinya 

ekspektasi sumber daya manusia yang sangat berperan dan 

menentukan kehidupan atau dinamika organisasi sekolah 

(product). 

Berdasarkan kajian teori di atas yang dimaksud kinerja kepala 

sekolah adalah hasil yang dicapai sekolah sebagai wujud 
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kepemimpinannya memimpin sekolah. Adapun 25rilogy25o 

mengukur kinerja kepala sekolah adalah (1 ) tercapainya tujuan 

sekolah, (2) pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya 

sekolah, (3) terpenuhinya kebutuhan bawahan, (4) terciptanya 

jalinan 25rilogy25o antara sekolah dan masyarakat. 

5. Karakteristik Kepala Sekolah 

Kepemimpinan kepala sekolah sebagai organisasi memiliki 

tanggung jawab terhadap diri pribadi dan orang lain dalam 

menggerakkan anggotanya guna pencapaian tujuan yang 

diinginkan. Sekolah merupakan organisasi terkecil dalam lingkup 

25rilogy25on yang mampu mengantar peserta didik untuk 

menambah ilmu pengetahuan. 

 Berdasarkan hal itu sekolah dituntut mampu menumbuhkan 

kreativitas guru dan kepala sekolah, oleh karena itu kinerja kepala 

sekolah seharusnya tampak lebih baik dari pada guru dan staf 

lainnya. Kinerja kepala sekolah harus tampak dalam memainkan 

peranannya secara 25rilogy25onal. 

Salah satu yang perlu diperhatikan pada kinerja kepala 

sekolah adalah bagaimana karakteristiknya sehingga ia mampu 

membawa sekolah yang dipimpinnya berhasil. 

Davis, mengemukakan bahwa “terdapat empat sifat yang 

perlu dim iliki seorang pemimpin, yaitu intelegensia berprestasi yang 

25rilog dari dalam serta kemampuan mengadakan hubungan antar 
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manusia”. 

Adanya tuntutan secara moril kepala sekolah untuk memiliki 

pandangan strategi jangka 26rilogy kearah mana organisasi akan 

dibawa. Menurut Zamroni, bahwa “keberadaan visi dari suatu 

organisasi seperti sekolah akan memberikan inspirasi dan 

mendorong warga sekolah untuk bekerja lebih giat”. Kepala sekolah 

dalam melaksanakan peranannya harus dilaksanakan dengan serasi 

dan seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. 

Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa 

kepala sekolah adalah seorang yang menentukan titik pusat dan 

irama suatu sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah selalu menjadi 

cerminan tingkat kualitas yang dimiliki sekolah itu sendiri. Dengan 

kata lain bahwa keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala 

sekolah.(Yogyakarta: Penerbit, Bigraf Publishing, 2000) 

Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah yang selalu 

menjadi suri ta uladan bagi para bawahannya, suatu hal yang 

menarik di dunia kepemimpinan ialah mengapa bawahan baik 

secara perorangan maupun kelompok dengan sadar selalu 

mengikuti dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. 

Demikian pula kinerja kepala sekolah sebagai pemimpin begitu 

besar suatu sumbangan atau kontribusi terhadap pencapaian tujuan 

sekolah. 

Menurut Wahjosumidjo bahwa: 



27  

 
 

Sumber atau 27rilog penyebab seseorang kepala sekolah berhasil 
memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan sekolah 
dikarenakan 27rilog kekuatan, atau potensi yang berupa: (1) 
kewibawaan (power), (2) sifat-sifat atau keterampilan, (3) perilaku, 
(4) fleksibilitas. 

 
Selanjutnya pula Wahjosumidjo mengatakan bahwa: 

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang bercirikan 
kepemimpinan Pancasila harus memiliki watak dan berbudi luhur 
dengan ciri -ciri: (1) pola 27rilo yang berorientasi jauh ke depan, pola 
27rilo ilmiah, efisiensi, dan efektif serta keterbukaan, (2) asas 
kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong, (3) memiliki watak 
dan kepribadian yang utuh, yang ditandai dengan 27rilogy 
kepemimpinan Pancasila ( ing ngarso sung tulodo, ing madya 
mangun karsa, tut wuri handayani ), kepribadian universal 
(berwibawa, terpercaya, bijaksana, mengayomi, beriman. Mawas 
diri, tegas, penuh pengabdian pada tugas, berjiwa besar dan sifat 
ingin tahu). 

 
Kepala sekolah merupakan suatu jabatan yang mengepalai 

sekolah, di mana di dalamnya digunakan untuk proses 

pembelajaran, kepala sekolah merupakan organisasi terkecil, namun 

harus mempunyai program kerja yang dapat memberikan 

bawahannya suatu keberhasilan dalam pekerjaan. Kepala sekolah 

harus punya kepribadian yang mulia, jujur, berakhlak baik, dan 

berjiwa besar dan lain sebagainya. 

 

6. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah 

Pada prinsipnya menurut Islam setiap orang adalah 

pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka 

bumi sebagai khalifahtullah, yang diberi tugas untuk senantiasa 

mengabdi dan beribadah kepada-Nya. Sebagaiman yang terdapat 
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pada ayat berikut : 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَحْ  ُكُموا بِاْلعَْدِل ۚ  إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا﴿ ا يَِعُظُكْم بِِھ ۗ إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ َ  ٥٨إِنَّ َّللاَّ ﴾يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

ُسوَل َوأُوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكْم ۖ فَِإْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَِّ  ُسوِل َوأَِطيعُوا الرَّ  َوالرَّ

ِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويلً 
ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر ۚ ذَٰ  إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allâh menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allâh memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allâh adalah Maha Mendengar 
lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allâh dan 
ta’atilah Rasûl(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 
kepada Allâh (al-Qur’an) dan Rasûl (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allâh dan hari kemudian. Yang demikian itu 
adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-
Nisâ’/4:58-59). 

  

Salah satu tugas inti kepala sekolah ialah berusaha 

memecahkan problematika pendidikan jika ditemukan adanya 

penyimpangan dalam pengelolaan dan membantu mengembangkan 

kemampuan mengajar guru sehingga terwujudnya pelaksanaan 

pendidikan dan proses pembelajaran yang lebih baik. Tugas ini 

bukanlah suatu pekerjaan ringan karena pekerjaan ini lebih bersifat 

pelayanan profesional. 

Dalam Depdikbud dituliskan bahwa: 

Kepala sekolah memperoleh jabatannya melalui pengangkatan, 
maka ia termasuk pemimpin yang resmi (formal leader). Pemimpin 
resmi juga disebut pemimpin birokrasi, yang bertugas memimpin, 
menggerakkan dan mengendalikan orang-orang yang ada di 
organisasinya serta fasilitas lainnya yang berada dalam 
wewenangnya. 
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Menurut Dirawat, dkk., bahwa “tugas dan tanggung jawab 

kepala sekolah digolongkan atas dua bagian, yaitu: (1) tugas kepala 

sekolah dalam bidang administrasi, dan (2) tugas kepala sekolah 

dalam bidang supervisi”. 

Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi digolongkan 

dalam, bidang manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan, 

kepegawaian, kesiswaan, gedung dan halaman, keuangan, dan 

pengelolaan, hubungan sekolah dan masyarakat. Tugas kepala 

sekolah dalam bidang supervisi adalah memberikan bimbingan, 

bantuan, pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang 

berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan 

pendidikan dan pengajaran yang berupa perbaikan program serta 

kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi 

pembelajaran yang lebih baik. Kebudayaan (Jakarta: Dirjen 

Dikdasmen, 1999) 

Menurut Fahrudin, tugas dan fungsi kepala sekolah dapat 

dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu: 

Dari sisi tertentu kepala sekolah dapat dipandang sebagai pejabat 
formal, dan di sisi lain kepala sekolah dapat berperan sebagai 
manajer, sebagai pemimpin, sebagai pendidik, dan sebagai staf. 
Kepala sekolah sebagai pejabat formal, karena kepala sekolah 
merupakan jabatan otoritas formal di sekolah, yang ditunjuk atau 
dipilih melalui proses se lesai tertentu. Proses tersebut dilalui dengan 
kriteria tertentu, misalnya latar belakang pendidikan, latar belakang 
pengalaman, pangkat, usia dan integritas atau harga diri.  

 

Fungsi kepala sekolah sebagai manajer, berarti kepala 

sekolah mempunyai tanggung jawab dalam seluruh proses 
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pengembangan manajemen sekolah, yaitu berupa kegiatan 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan 

seluruh sumber daya pendidikan yang ada dalam rangka 

pencapaian tujuan institusional. Sedangkan kepala sekolah sebagai 

pemimpin merupakan wujud pelaksanaan kepemimpinan nasional 

yang bertujuan mencerdaskan kehi dupan bangsa. Menurut Uris 

tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin menunjukkan 

bahwa: 

Seorang kepala sekolah dalam menjalankan berbagai tugas dan 
aktivitas sebagai manajer, seperti (1) merancang tugas yang 
hendak dilakukan, (2) memutuskan dengan cara mana yang harus 
dilakukan, (3) memilih orang yang bisa mngerjakan pekerjaan 
tersebut, (4) memberi tahu mereka mengapa tugas tersebut harus 
dilakukan, dan (5) memberi tahu bawahan baga imana mengerjakan 
dan kapan tugas itu dilaksanakan. 

 

Fungsi manajemen di atas sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh Wahjosumidjo bahwa: “proses manajemen di sekolah 

mencakup proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, 

dan mengendalikan program, sumber daya manusia, sarana dan 

dana”. 

Fungsi kepala sekolah sebagai pendidik, berarti bahwa kepala 

sekolah memiliki tanggung jawab untuk menanamkan, memajukan 

dan meningkatkan minimal empat macam nilai yaitu: 

a. Mental, yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia. 

b. Moral, yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai 

perbuatan, akhlak, budi pekerti dan kesusilaan. 

c. Fisik, yang berkaitan dengan kondisi jasmani, kesehatan dan 
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penampilan manusia secara lahiriah, dan 

d. Artistik, yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni 

dan keindahan. 

Keempat nilai tersebut diarahkan pada tiga kelompok sasaran 

tanggung jawabnya, yaitu para guru dan tenaga fungsional lainnya, 

tenaga administratif, dan para peserta didik sebagai obyek 

pendidikan. 

Fungsi kepala sekolah sebagai staf, berarti kepala sekolah 

memiliki kedudukan formal, dimana pengangkatan, pembinaan, dan 

tanggung jawabnya terikat oleh serangkaian berbagai ketentuan dan 

prosedur. Dengan demikian terdapat banyak aspek yang dijadikan 

dasar berpijak dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya, antara 

lain: perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, faktor 

internal dan eksternal, visi dan misi sekolah, serta tuntutan 

pembangunan dan masyarakat. 

Kepala sekolah sebagai pendidik yang dikemukakan oleh 

Burhanuddin yaitu: 

Memiliki beberapa aspek kemampuan: (1) prestasi sebagai guru, (2) 
kemampuan membimbing guru, (3) kemampuan membimbing tata 
usaha, pustakawan dan laporan, (4) kemampuan membimbing 
peserta didik, (5) kemampuan mengembangkan staf, (6) 
kemampuan belajar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dan (7) kemampuan memberi contoh mengajar dan tahu 
melaksanakan bimbingan penyuluhan yang baik. (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1994). 

 
Fungsi kepala sekolah sebagai staf, berarti kepala sekolah 

memiliki kedudukan formal, dimana pengangkatan, pembinaan, dan 



32  

 
 

tanggung jawabnya terikat oleh serangkaian berbagai ketentuan dan 

prosedur. Dengan demikian terdapat banyak aspek yang dijadikan 

dasar berpijak dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya, antara 

lain: perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, faktor 

internal dan eksternal, visi dan misi sekolah, serta tuntutan 

pembangunan dan masyarakat. 

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah 

kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan 

sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan 

dengan kinerja guru, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa 

meningkatkan efektivitas kinerja. Dengan begitu, etos kinerja guru 

dapat meningkatkan mutu pendidikan dan dapat memberikan hasil 

yang baik. 

 
C. Kepala Sekolah Sebagai Administrator dan Ruang Lingkup 

Administrasi Sekolah 

1. Kepala sekolah sebagai Administrator 

Secara etomologi, kata “administrator” berasal dari bahasa 

latin “ad” dan “ministrare”. “ad” berarti ke atau kepada, sedangkan “ 

ministrare” artinya melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam 

terjemahan lebih lanjut bila dimasukkan dalam Bahasa Indonesia 

menjadi administrasi. 

Administrasi secara sempit menggambarkan pekerjaan dalam 

lingkup ketatausahaan, tetapi secara luas seperti dikemukakan oleh 
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Siagian, bahwa “administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama 

antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan rasionalitas 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

Selanjutnya, Daryanto mengatakan bahwa administrasi 

adalah tindakan mengkordinasi perilaku manusia dalam pendidikan 

agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga 

tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif”. Menurut 

Purwanto bahwa “administrasi dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan atau usaha untuk membantu, melaya ni, mengarahkan, 

atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan”. 

Menurut Rifai bahwa administrasi ialah keseluruhan proses 

yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi 

yang tersedia dan yang sesuai, baik personil maupun materil, dalam 

usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan, secara efektif dan 

efisien”. 

Adapun pernyataan The Liang Gie bahwa “administrasi 

adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja 

sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.” (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1987) 

Adapun pernyataan lain yang dikemukakan Nawawi bahwa 

“administrasi adalah rangkaian kegiatan atau proses pengendalian, 

cara atau sistem kerja sama sejumlah orang agar berlangsung 

efisien dan efektif dalam mewujudkan tujuan bersama”. 
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Sehubungan dengan pendapat tersebut, maka seorang 

kepala sekolah dalam pelaksanaan administrasi kepala sekolah 

hendaknya mampu mengaplikasikan fungsi - fungsi administrasi. 

Sebagaimana pendapat Wojong bahwa “fungsi kepala sekolah 

adalah sebagai pemimpin kepala sekolah, sebagai pengawas tata 

usaha, sebagai pemimpin rapat”. 

Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan 

bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan 

pendidikan di sekolah yang dibinanya. Oleh karena itu, untuk dapat 

melaksanakan kegiatan administrasi di sekolah secara efektif dan 

efisien kepala sekolah hendaknya melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang sesuai dengan fungsinya sebagai administrator pendidikan. 

Dalam menjalankan fungs inya sebagai administrator, kepala 

sekolah harus mampu menguasasi tugas-tugasnya dan 

melaksanakan tugas dengan baik. Kepala sekolah bertanggung 

jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah, mengatur program 

pengajaran, mengatur hal-hal yang menyangkut kurikulum, 

kesiswaan, ketenagaan, sarana yang dibutuhkan dalam pelajaran, 

ketatausahaan, keuangan serta mengatur dengan masyarakat. 

Selain itu juga memiliki wewenang untuk menyelenggarakan seluruh 

kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya. 

Peranan kepala sekolah sebagai administrator pendidikan be 

rtolak dari hakikat administrasi pendidikan adalah mendayagunakan 
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berbagai sumber (manusia, sarana dan prasarana serta berbagai 

media pendidikan lainnya) secara opt imal, relevan, efektif dan 

efisien guna menunjang pencapaian pendidikan. (Bandung: Alumni, 

1992) 

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

(1) administrasi merupakan kegiatan manusia dan berlangsung 

berupa proses pengendalian interaksi kegiatan manusia antara dua 

orang atau lebih dalam bentuk kerjasama. Dengan demikian berarti 

langkah-langkah yang dirumuskan ilmu administrasi harus bersifat 

terpakai bagi perwujudan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan, 

(2) administrasi merupakan proses pengendalian yang mengarah 

pada tujuan yang hendak dicapai.  

Administrasi merupakan ilmu terapan untuk meningkatkan 

produktivitas dalam mencapai tujuan melalui kerjasama sejumlah 

orang, (3) administrasi sekolah adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan kerjasama dalam lingkungan sekolah dalam hal 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. (Jakarta: Depdikbud, 1994) 

Selanjutnya, dapat diketahui bahwa pada setiap kegiatan 

administrasi terdapat beberapa unsur yang berkaitan satu sama lain. 

Beberapa unsur pokok dalam administrasi yang dimaksud adalah: 

a. Adanya kerjasama sekelompok orang (sedikitnya dua orang); 

b. Adanya tujuan yang hendak dicapai; 
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c. Adanya tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan; 

d. Adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 

Semua unsur tersebut harus diatur dan dikelola sedemikian 

rupa sehingga mengarah kepada tercapainya tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan. Dengan mendalami pengertian administrasi 

secara luas diharapkan adanya keluasan horison pemahaman 

tentang istilah administrasi, sehingga tidak lagi terbayang kalau 

administrasi tersebut hanyalah pekerjaan tulis menulis di belakang 

meja saja, tetapi administrasi mencakup pengaturan manusia dan 

non manusia (waktu, tempat, sarana) yang dilakukan secara 

kerjasama. 

Dari uraian yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapatlah 

dikatakan bahwa administrasi adalah kegiatan yang mencakup 

seluruh proses kegiatan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

administrasi yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi 

dalam bidang pendidikan. 

a. Administrasi sebagai Proses Kerjasama 

Sebagaimana dengan pembahasan sebelumnya bahwa 

administrasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok 

orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Oleh karena itu sangat jelas bahwa dalam kegiatan administrasi 

faktor manusia tidak boleh dan tidak dapat diabaikan, sebab 

dengan perhatian yang besar, pembinaan dan pengaturan 
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tenaga manusia sebagai unsur pelaksana, tujuan yang telah 

ditentukan dapat dicapai dengan baik. Perhatian itu terutama 

diarahkan pada usaha mendayagunakan tenaga manusia dalam 

kerjasama agar mampu mencapai hasil kerja secara maksimal 

tanpa mengorbankan unsur-unsur kemanusiaannya. 

Sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan formal adalah 

salah satu bentuk pengelompokan manusia yang tidak dapat 

melepaskan diri dari kegiatan administrasi, sebab dalam 

lingkungan tersebut terlibat sejumlah manusia yang harus 

bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Usaha pembinaan, 

pengembangan dan pengendalian lembaga pendidikan tersebut 

harus mampu mewujudkan kerjasama yang efkektif dan efisien 

untuk mecapai tujuan yang diinginkan. 

b. Fungsi Administrasi 

Semua unsur organisasi itu bisa berfungsi secara efektif 

dan efisien. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fayol, dalam 

Siagian bahwa fungsi administrasi adalah: 

1) Planning (perencanaan) 

2) Organizing (pengorganisasian) 

3) Commanding (pengarah) 

4) Coordinating (pengkordinasian) 

5) Controlling (pengawas) 

Disamping pendapat di atas, Hadari Nawawi juga 
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mengatakan bahwa fungsi administrasi yang diterapkan dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah sebagai berikut: 

1) Perencanaan (Planning) 

2) Organisasi (organisation) 

3) Bimbingan/pengarahan (direction and commanding) 

4) Pengawasan (control) 

5) Komunikasi (communication) 

Sehubungan dengan pendapat di atas maka seorang 

kepala sekolah dalam pelaksanaan administrasi sekolah 

hendaknya mampu mengaplikasikan fungsi administrasi tersebut. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator 

kepala sekolah harus mampu menguasai tugas-tugasnya dan 

melaksanakan tugas dengan baik. Ia bertanggung jawab 

terhadap seluruh kegiatan sekolah, mengatur program 

pengajaran. Mengatur hal-hal yang menyangkut kurikulum, 

kesiswaan, ketenagaan, sarana dan yang dibutuhkan dalam 

pelajaran. 

Untuk itu, ia harus kreatif dalam menunjang 

perkembangan sekolah. Ide kreatifnya dapat digunakan untuk 

membuat perencanaan, menyusun organisasi sekolah, 

memberikan bimbingan dan pengarahan, mengatur pembagian 

kerja agar keseluruhan proses administrasi dalam sekolah yang 

dipimpinnya dapat berjalan dengan lancar dan mampu mencapai 
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tujuan yang diharapkan. 

2. Ruang Lingkup Administrasi Sekolah 

Arikunto, mengemukakan bahwa ruang lingkup administrasi di 

sekolah terdiri dari tujuh bidang garapan, meliputi “administrasi 

kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, administrasi, 

administrasi keuangan, administrasi kesiswaan, administrasi 

personal, administrasi humas”. 

Sejalan dengan pendapat di atas Subroto mengemukakan 

pula bahwa ruang lingkup administrasi sekolah terdiri atas enam 

bagian yaitu “administrasi Kurikulum, administrasi sarana dan 

prasarana, administrasi keuangan, administrasi kesiswaan, 

administrasi humas”. 

a. Administrasi Kurikulum 

Administrasi kurikulum adalah administrasi yang ditujukan 

untuk keberhasilan kegiatan pembelajaran secara maksimal, 

dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi 

belajar mengajar tersebut. 

Kurikulum merupakan kerangka dasar dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran di sekolah, karena pada kurikulum akan 

dilihat arah yang akan ditempuh dan dihasilkan dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah maka sudah menjadi keharusan kepala 

sekolah untuk memahaminya sehingga dapat menjabarkannya 

secara lebih luas dan dapat mengembangkannya secara kreatif. 
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(Jakarta: Rajawali Press, 1990) 

b. Administrasi Sarana dan Prasarana 

Pengertian sarana fisik atau fasilitas sekolah menurut 

Arikunto adalah: 

Fasilitas fisik, yakni segala sesuatu yang berupa benda atau 
dapat dibedakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan 
dan memperlancar suatu usaha. Fasiltas fisik juga disebut 
fasilitas materil seperti; kendaraan, alat menulis, alat komunikasi, 
alat penampil dan sebagainya. 

 
Pengertian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

tim dosen Jurusan Administrasi Pendidikan Tim Dosen IKIP 

Malang bahwa: 

Sarana sekolah meliputi semua perlatan dan perlengkapan yang 
langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, 
contohnya; gedung sekolah, perpustakaan, ruangan, meja, kursi, 
alat peraga dan lain-lain. 

 
Berdasarkan pendapat di atas maka pengelolaan sarana 

dan sumber belajar sudah sewajarnya dilakukan oleh kepala 

sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan, 

sehingga sampai pengembangan. 

c. Administrasi Keuangan 

Pelaksanaan administrasi keuangan sekolah sangat erat 

hubungannya dengan pembiayaan dimana pembiayaan tersebut 

merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Menurut Arikunto kegiatan pembiayaan 

meliputi tiga hal pokok: “(1) budgetting (penyusunan anggaran), 

(2) Accounting (pembukuan), (3) Auditing (pemeriksaan). 
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Pelaksanaan administrasi keuangan sekolah adalah 

masalah yang sangat peka, oleh karena itu dalam melaksanakan 

administrasi keuangan terutama dalam pengalokasian atau 

penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan, oleh kepala 

sekolah. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa kepala 

sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya, seperti 

kegiatan pengolakasian anggaran belanja bulanan anggaran gaji 

pegawai dan dana perlengkapan administrasi lainnya. 

Oleh karena itu kepala sekolah diberi wewenang untuk 

melakukan kegiatan- kegiatan yang mendatangkan penghasilan, 

sehingga sumber keuangan tidak semata - mata bergantung 

pada pemerintah . 

d. Administrasi kesiswaan 

Yang dimaksud dengan administrasi kesiswaan adalah 

kegiatan pencatatan peserta didik mulai dari proses penerimaan 

hingga peserta didik tersebut keluar dari sekolah disebabkan 

karena telah tamat atau sebab -sebab lain. 

Administrasi peserta didik, mulai dari penerimaan peserta 

didik baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, sampai 

pada pengurusan alumni, sepenuhnya merupakan kewenangan 

sekolah, yang menuntut kemampuan kepala sekolah untuk 

mengembangkannya. 

Sebagaimana IKIP Malang kegiatan-kegiatan dalam 
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administrasi siswa adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan kesiswaan; 

2) Penerimaan peserta didik baru; 

3) Pengelompokan peserta didik; 

4) Kehadiran peserta didik di sekolah; 

5) Pembinaan disiplin peserta didik; 

6) Perpindahan peserta didik /kenaikan kelas; 

7) Kelulusan alumni; 

8) Kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler; 

9) Organisasi peserta didik intra sekolah (OSIS) 

Sejalan dengan pendapat di atas, kepala sekolah dituntut 

untuk mampu mengembangkan pelaksanaan administrasi 

peserta didik sekolah, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan 

mulai dari awal tahun ajaran baru sampai pada kegiatan akhir 

tahun ajaran di sekolah. 

e. Administrasi Personal 

Yang dimaksud dengan administrasi personal/ketenagaan 

atau administrasi kepegawaian adalah segenap proses penataan 

yang bersangkut paut dengan masalah untuk memperoleh dan 

menggunakan tenaga kerja di sekolah demi tercapainya tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pada prinsipnya yang dimaksud personal di sini adalah 

orang-orang yang melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. 
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Dalam perspektif ini personal d ibatasi dengan sebutan pegawai. 

Oleh karena itu personal di sekolah tentu saja meliputi unsur guru 

yang disebut tenaga edukatif dan unsur karyawan yang disebut 

tenaga administrasi. 

Secara terperinci dapat disebutkan keseluruhan personal 

sekolah adalah kep ala sekolah, guru, dan penjaga/pesuruh 

sekolah. Kepala sekolah wajib mendayagunakan seluruh 

personal secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah tersebut tercapai dengan optimal. 

Pendayagunaan ini ditempuh dengan jalan memberikan tugas-

tugas/jabatan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan 

masing - masing individu. 

f. Administrasi Humas Sekolah 

Hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dibina dan 

dikembangkan, sebab dukungan masyarakat dapat membantu 

kelancaran pendidikan di sek olah. Dalam hal ini, perlu diberikan 

informasi terhadap masyarakat tentang masalah -masalah yang 

dihadapi di sekolah, pentingnya keberadaan suatu sekolah serta 

program -program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian 

diharapkan adanya umpan balik yang sangat berguna bagi 

sekolah, misalnya menyediakan fasilitas atau menyumbangkan 

dana bagi penyelenggaraan program-program di sekolah. 

Hakikat hubungan sekolah dengan masyarakat adalah 
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untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan 

dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan 

finansial. Hubungan sekolah dengan masyarakat ini perlu lebih 

ditingkatkan terutama untuk mengembangkan potensi -potensi 

yang dimiliki oleh sekolah dan daerah secara optimal. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Subroto m enyatakan 

bahwa kegiatan mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat 

meliputi: 

1) Mengatur hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik 

2) Memelihara hubungan baik dengan badan BP3 

3) Memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan 

lembaga-lembaga pemerintah swasta dan organisasi sosial 

4) Memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi 

sekolah melalui bermacam-macam teknik (majalah, surat 

kabar, mendatangkan manusia sumber dan lain-lain). 

Sebagai Adminsitrator, kepala sekolah melakukan 

pembinaan adminsitratif, baik terhadap guru, maupun pegawai 

tata usaha agar mereka melakukan segala kegiatan dengan 

mempertimbangkan aspek tertib administratif, kepala sekolah 

harus memiliki kemampuan yaitu sebagai berikut: (1) mengelola 

administrasi kegiatan belajar mengajar, (2) mengelola 

administrasi kesiswaan, (3) administrasi ketenagaan, (4) 

mengelola administrasi sarana dan prasarana atau barang 
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inventaris, dan (5) mengelola administrasi persuratan”. 

Untuk itu, kepala sekolah harus kreatif dalam menunjang 

perkembangan sekolah. Ide kreatifnya dapat digunakan untuk 

membuat perencanaan, menyusun organisasi sekolah, 

memberikan bimbingan pengarahan, mengatur pembagian kerja 

agar keseluruhan proses administrasi dalam sekolah yang 

dipimpinnya dapat berjalan dengan lancar dan mampu mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Kerangka pemikiran sebagai landasan konseptual yang 

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kajian teori dan 

analisis yang berkaitan dengan peranan kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Pada hakikatnya, 

kinerja kepala sekolah adalah kemampuan yang dimiliki kepala 

sekolah dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya atau 

dengan kata lain hasil yang dicapai sekolah sebagai wujud 

kepemimpinannya memimpin sekolah. 

D. Peranan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

Kaitannya dengan penelitian ini bahwa peranan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru. Guru harus mempunyai beberapa 

kelebihan antara lain: 

1. Profesionalisme guru 

Profesionalisme dipahami sebagai suatu keahlian atau 

keterampilan, melakukan suatu pekerjaan yang bersifat sederhana 
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yang hanya dapat di laksanakan oleh mereka yang secara khusus 

dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh 

mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan tersebut. 

Profesionalisme aparat merupakan suatu keahlian atau kemampuan 

dan keterampilan aparat terhadap suatu pekerjaan tertentu sesuai 

dengan disiplin ilmu yang ditekuni atau yang diemban benar-benar 

dimiliki dan dikuasai secara profesional. (Surabaya: Arkola, 1994) 

Salah satu dari usaha pembinaan ke arah profesional ialah 

pengembangan dan peningkatan keahlian atau kemampuan guru. 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru tersebut dalam 

kegiatan pembelajaran adalah kompetensi akademik dan 

kompetensi profesional yang meliputi penguasaan materi 

pembelajaran, strategi pembelajaran, penguasaan metode, 

penguasaan bimbingan dan penyuluhan serta penguasaan evaluasi 

pembelajaran. Keseluruhan kompetensi guru tersebut dapat 

bermanfaat bagi diri guru yang bersangkutan dalam melaksanakan 

tugasnya, demikian juga bagi diri peserta didik yang menerima 

materi pendidikan dan bimbingan dari guru terutama peningkatan 

kualitas pendidikan dalam hal ini prestasi belajar anak. 

2. Motivator 

Motivasi dimaknai sebagai sebuah kekuatan pendorong 

manusia untuk bertindak, atau suatu tenaga di dalam diri manusia 

yang menyebabkan manusia bertindak. Dessler, menyatakan bahwa 
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orang-orang pada dasarnya termotivasi atau terdorong untuk 

berperilaku dalam cara tertentu yang dirasakan mengarah kepada 

perolehan ganjaran atau untuk mencapai hasil, motivasi dimulai dari 

kebutuhan yang dirasakan lalu kemudian menyebabkan usaha-

usaha mencapai sasaran atau tujuan. (Jakarta: Erlangga, 1993) 

Dalam kaitannya dengan upaya-upaya guru, maka guru 

hendaknya dapat mendorong peningkatan motivasi peserta didik 

untuk belajar. Motivasi adalah kekuatan atau energi yang 

mendorong motif -motif pada seseorang menjadi perbuatan atau t 

ingkah laku untuk mencapai tujuan, sedang belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri seseorang 

karena suatu usaha. Motivasi belajar besar pengaruhnya dalam 

proses dan hasil belajar seseorang. 

 Kuat lemahnya motivasi belajar pada seseorang akan 

menentukan intensitas atau giat tidaknya aktivitas belajar. 

3. Informator/Komunikator 

Dalam implementasi upaya-upaya pembelajaran kepada 

peserta didik di kelas, guru harus berusaha dan mampu menjadi 

sumber informasi bagi peserta didik nya. Konsep tentang informasi 

telah banyak diuraikan oleh para ahli di antaranya: Davis, 

mendefenisikan bahwa information is data that has been processed 

into a from that is meaningful to the recipient and is of real or 

perceived value is current or prospective decision, Artinya informasi 
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adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang 

mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan 

terasa bagi keputusan saat itu atau kepustakaan mendatang. (Cet. 

X; Jawa Barat: Diponegoro, 2007) 

 Informasi adalah bentuk pengetahuan yang dimiliki melalui 

proses pengajaran dari apa yang tidak diketahui menjadi dapat 

diketahui. Hal ini ditegaskan Allah swt dalam Q.S. al-Alaq/ 96: 1-5. 

 

ْنَسانَ  َخلَقَ  َخلَق الَِّذي  َربِِّكَ  بِاْسمِ  اْقَرأْ  اْلِْ  َعلَّمَ  * بِاْلقَلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي  * اْْلَْكَرمُ  َوَربُّكَ  اْقَرأْ  * َعلَقٍ  ِمنْ  اْْلِ

 يَْعلَمْ  لَمْ  ْنَسانََما

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) 
dengan perantara kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang 
tidak diketahuinya.  
 

Ayat ini memberi isyarat bahwa manusia tidak mengetahui 

apa -apa namun mendapat pengetahuan dari Allah swt. melalui 

proses pembelajaran yaitu membaca, dan kemudian menyampaikan 

pengetahuannya kepada yang lain melalui proses pembelajaran 

yang melahirkan adanya transformasi ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

proses pembelajaran di kelas, guru menyampaikan sejumlah 

informasi harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan cara 

menyampaikan harus jelas dan dipastikan d iterima dan dipahami 
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dengan baik. Ini berarti guru harus menjadi seorang komonikator 

atau pemberi informasi yang baik dan bertanggung jawab. Kualitas 

dan semangat kerja yang tinggi merupakan sumbangan yang 

diberikan staf dalam mencapai tujuan sekolah. kepala sekolah harus 

terampil mengembangkan kepemimpinan, pada anggota stafnya. 

Kepala sekolah dalam tugasnya selalu berhubungan dan 

berkepentingan dengan orang lain. Ia menghadap guru-guru/staf, 

peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan juga 

atasannya. Keberhasilan dalam tugasnya banyak ditentukan oleh 

keterampilannya berkomunikasi dengan orang lain. 

Berdasarkan rumusan tersebut evaluasi merupakan dasar 

bagi suatu perencanaan perbaikan program sekolah. Karena itu 

kepala sekolah mempunyai tanggung jawab dalam menolong atau 

meningkatkan kinerja guru-guru agar memiliki keterampilan dalam 

menilai proses pembelajaran, pekerjaan dan pertumbuhan peserta 

didik, serta prosedur-prosedur yang berlangsung dalam kerja sama 

staf. Penilaian kepala sekolah terhadap pertumbuhan guru, 

diusahakan memberikan penilaian yang obyektif, agar proses 

pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang 

sedang berjalan, tanpa mengurangi fungsi dan wewenang guru yang 

sebenarnya.  

Syarat untuk peran ini adalah kondisi fisik yang sehat, percaya 

diri, berdaya kerja yang besar dan antusiasme, gemar dan dapat 
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cepat mengambil keputusan, bersikap obyektif dan mampu 

menguasai emosi serta bertindak adil. Syarat keterampilan bekerja 

dengan t im, berkomunikasi, bertindak selaku penasehat dan orang 

tua bagi peserta didiknya, melaksanakan rapat, diskusi dan 

membuat keputusan yang tepat, cepat, rasional dan praktis. 

 

4) Guru sebagai pelaksana Administrasi ringan 

Dalam peran ini diperlukan syarat-syarat kepribadian jujur, 

teliti dan bekerja, rajin, menguasai ilmu tata buku, korespondensi, 

penyimpanan arsip dan ekspedisi, dan administrasi pendidikan. 

Syarat keterampilan administrasi keuangan, academic records, arsip 

dan ekspedisi, mengetik dan lainnya. 

Selanjutnya Moh. User Usman, mengatakan bahwa peran 

guru dalam pendidikan meliputi: 

a. Guru sebagai demonstrator, yaitu guru berperan sebagai peraga 

bahan materi pelajaran dan senantiasa mengembangkannya; 

b. Guru sebagai pengelola kelas, yaitu berperan mengelola, 

mengorganisir dan mengawasi kegiatan pembelajaran baik di 

dalam maupun di luar kelas; 

c. Guru sebagai mediator dan fasilitator, yaitu berperan sebagai alat 

mediasi komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses 

pembelajaran; 

d. Guru sebagai evaluator, yaitu berperan sebagai penilai terhadap 
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keberhasilan pencapaian tujuan penguasaan peserta didik 

terhadap mata pelajaran, serta ketetapan dan keefektifan metode 

mengajar. 

As. Moenir mendefinisikan peran guru sebagai sebuah sistem 

dan prosedur. Sistem, yaitu sebagai suatu susunan atau rakitan 

komponen atau bagian -bagian yang membentuk satu kesatuan 

yang utuh, dengan sifat -sifat saling tergantung, saling 

mempengaruhi dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. 

Susunan atau rakitan komponen atau bagian-bagian tersebut 

membentuk sistem yang sangat erat sehingga kerusakan pada salah 

satu komponen atau bagian-bagian akan mengakibatkan 

terganggunya sistem. 63 Sedang prosedur merupakan tata cara yang 

berlaku dalam organisasi, yaitu memiliki kedudukan yang sangat 

penting sebab sah tidaknya perbuatan orang dalam kaitannya 

dengan orga nisasi ditentukan oleh tingkah lakunya berdasarkan 

prosedur itu. Sekali prosedur ditetapkan maka siapapun yang tidak 

mengikutinya, tidak menghasilkan apa yang disetujui, akan 

dikesampingkan atau mungkin apa yang diperolehnya menjadi tidak 

sah.  

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran dan fungsi 

utama guru adalah sebagai tenaga pengajar dan pendidik. Dalam 

melaksanakan peran tersebut, maka guru harus berusaha menjadi 

pengajar, pemimpin yang memberikan tauladan, pembimbing, 

motivator, perencana, fasilitator, pengawas, dan penilai. Bilamana 
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keseluruhan peran dan fungsi tersebut mampu dilakukan oleh guru 

maka akan mendorong peningkatan prestasi belajar dan perilaku 

baik para peserta didik. (Jakarta: Gunung Agung, 1991) 

 Tugas dan peran guru memiliki keterkaitan dengan tipologi 

guru sebagai ciri khasnya. Tipologi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang watak dan atau kepribadian manusia. Dengan batasan 

seperti ini, maka pandangan tentang tipologi guru yang dimaksudkan 

adalah syarat guru, sifat guru, dan tugas guru. Ketiga tipologi ini, 

sangat terkait dengan watak dan kepribadian guru yang dalam 

berbagai literatur pendidikan yang penulis telusuri, sering dijelaskan 

secara bersamaan. Dalam kenyataannya pula bahwa syarat, sifat 

dan tugas guru sulit dibedakan, sehingga pembedaannya harus 

ditelusuri dengan cara mencermati ketiga masalah tersebut 

berdasarkan tipologinya masing-masing. (Surabaya: Arkola, 1999) 

Jadi, yang terpenting adalah seorang guru harus memiliki dan 

menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji (al-Akhla>q al-

mahmudah) sekaligus menghindari akhlak yang tercela (al-akhla>q al-

mazmumah ). Seorang guru yang senantiasa menghiasi dirinya 

dengan akhlak yang mulia dan terpuji, hampir dapat dipastikan 

seluruh peserta didik yang merupakan anak didiknya akan merasa 

senang kepadanya dan menghormatinya, Sebaliknya jika seorang 

guru berakhlak tercela, maka peserta didiknya akan merasa benci 

kepadanya dan menjauhinya, bahkan mungkin saja menjadi salah 

satu faktor penyebab timbulnya semacam penyakit kejiwaan 
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(sindrom) di kalangan peserta didiknya yang disebut fobia sekolah. 

Sekaitan dengan ini.  

Zakiah Daradjat menyebutkan sejumlah akhlak yang 

seharusnya dimiliki seorang guru, misalnya mencintai jabatannya 

sebagai guru, bersikap adil terhadap semua. 

Ahmad Tafsir menyatakan bahwa ahli pendidikan Islam, 

menjelaskan tugas guru ternyata bercampur dengan syarat dan sifat 

guru. Pada bagian lain, para penulis muslim ternyata membicarakan 

panjang lebar sifat pendidikan dan guru, biasanya mereka 

membicarakannya bersama-sama atau bercampur dengan 

pembicaraan tentang tugas dan syarat guru. 

Akhlak guru yang dikemukakan ini adalah semacam kode etik 

para guru dalam menjalankan sembilan macam kode etik guru 

Indonesia antara lain: 

a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila; 

b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional; 

c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik 

sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan; 

d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang 

menunjang berhasilnya proses pembelajaran; 

e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua peserta didik 

dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa 
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tanggung jawab terhadap pendidikan; 

f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan 

meningkatkan mutu dan martabat profesinya ; 

g. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, 

dan kesetiakawanan social; 

h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu 

organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian; 

i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang 

pendidikan.  

Dapatlah dirumuskan bahwa guru sebagai pendidik di 

samping harus mampu mentransfer ilmunya kepada peserta didik 

yang dihadapinya, ia juga harus memiliki kode etik dalam bersikap. 

Sikap atau pola tingkah laku guru, menurut pan dangan Soetjipto dan 

Raflis Kosasi adalah sesuai dengan sasarannya, yakni sikap 

profesional keguruan terhadap peraturan perundang-undangan 

organisasi profesi, teman sejawat, peserta didik, tempat kerja, 

pemimpin, dan pekerjaan. 

Apabila kode etik guru Indoensia adalah “melaksanakan 

segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan”, dan 

karena guru merupakan unsur aparatur negara, maka ia harus 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan kata 

lain, guru harus bersikap tunduk pada peraturan perundang-

undangan. Di samping itu, guru juga harus bersikap secara bersama-
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sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI. Dengan 

kata lain, bahwa setiap guru wajib berpastisipasi guna memelihara, 

membina, dan meningkatkan mutu organisasi profesi (PGRI) dalam 

rangka mewujudkan cita-cita organisasi. 

Dalam hal ini kalau dilihat beberapa proforsi guru yang baik, 

maka peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja, maka 

menjadi perhatian guru adalah bagaimana melakukan pekerjaan 

secara profesional, kerja yang profesional maka kinerja juga 

meningkat, sehingga kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya, 

tidak terlalu berat, karena pihak guru bekerja sesuai dengan hati 

sanubarinya, dengan tujuan bagaimana dia selalu meningkatkan 

kinerja mereka sesuai dengan arahan kepala sekolah sebagai 

pemimpin. 

Selanjutnya, mengenai sikap guru terhadap teman sejawat 

adalah memelihara hubungan seprofesi, memiliki semangat 

kekeluargaan, dan mempunyai kesetiakawanan sosial, sikap seperti 

ini, harus pula diwujudkan dalam bersikap terhadap peserta didik, 

yakni berbakti dalam arti membimbing peserta didik sesuai dengan 

tujuan pokok pendidikan. 

Mengenai sikap terhadap tempat kerja, adalah menciptakan 

suasana kerja yang baik. Sedangkan sikap terhadap pemimpin 

adalah menciptakan suasana harmonis terhadap kepala sekolah dan 

sikap terhadap pekerjaan adal ah melaksanakan tugas guru dengan 

penuh kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama bila 
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berhubungan dengan peserta didik. 

Masih terkait dengan pandangan tentang sikap guru, oleh 

Kamal Muh. Isa menyatakan bahwa seorang guru dituntut untuk 

memiliki ber bagai sikap, yakni sikap memikul amanat, mampu 

mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin, menghindari sikap 

tamak dan bathil, wajib berusaha memerangi kata hatinya atau suara 

batinnya yang tidak benar, dan harus memiliki sikap terpuji.(Cet. I; 

Jakarta: Fikahati Aneska, 1994) 

Semua sikap guru seperti yang telah disebutkan, merupakan 

syarat penting untuk ditanamkan dalam diri setiap guru dalam rangka 

meningkatkan mutu, baik peningkatan mutu guru sebagai pendidik 

maupun peningkatan mutu siswa sebagai peserta didik. 

Berkenaan dengan uraian-uraian di atas, maka dapat 

dikemukakan bahwa standarisasi syarat guru minimal enam syarat, 

yaitu beriman dan taqwa kepada Allah swt, sudah dewasa, berilmu 

pengetahuan yang luas, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, 

dan memiliki kemampuan mendidik dalam arti luas. 

Secara profesional, guru mempunyai tugas-tugas tertentu. Di 

antara tugas - tugas guru yang dimaksudkan di sini, yaitu mendidik, 

mengajar , dan melatih peserta didik. Ketiga tugas guru yang 

disebutkan ini, ada pihak yang memandangnya sebagai tugas 

pokok.73 Selanjutnya, mendidik sebagai tugas guru menurut Ahmad 

Tafsir, telah disepakati oleh kalangan para ahli pendidikan, baik 

Islam, maupun Barat. Ia mengakui, bahwa mendidik merupakan 
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tugas guru yang amat luas dan sebagian dilakukan dalam bentuk 

mengajar, memberi dorongan, memuji, menghukum, memberi 

contoh, membiasakan dan sebagainya. Dengan demikian, dapat 

dipahami bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik, ia berusaha merujuk pada kegiatan pembinaan dan 

pengembangan apeksi peserta didik. (Cet. I; Bandung: Pustaka 

Setia, 2002),. 

Guru atau pendidik adalah pemimpin sejati. Kepala sekolah 

mempunyai peranan untuk meningkatkan kinerja guru. Oleh sebab 

itu, seorang guru dituntut harus memiliki berbagai sifat dan sikap 

yang antara lain: 

a. Seorang guru haruslah manusia pilihan. Siap memikul amanah, 

dan menunaikan tanggung jawab dalam pendidikan generasi 

muda. Sehingga seorang guru, sekali- kali tidak boleh 

menganggap bahwa pelajaran ilmu agama tidaklah begitu 

penting dan berarti; Firman Allah dalam Q.S. Az-Zumar/39:9 

نٌِت َءانَآَء ٱلَّْيِل َساِجًدا َوقَآئًِما يَْحذَُر ٱْلَءاِخَرةَ َويَْرُجو۟ا َرْحَمةَ َربِِِّھۦ ۗ قُْل َهْل 
ْن هَُو قَٰ يَْستَِوى  أَمَّ

بِ   ٱلَِّذيَن يَْعلَُموَن َوٱلَِّذيَن ََل يَْعلَُموَن ۗ إِنََّما يَتَذَكَُّر أُ۟ولُو۟ا ٱْْلَْلبَٰ

Terjemahnya: 

Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 
orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan 
berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 
rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 
mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran. 

 
b. Seorang guru, hendaklah mampu mempersiapkan dirinya 
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sesempurna mungkin; 

c. Seorang guru, juga hendaknya tidak pernah tamak dan bakhil 

dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sehingga seorang 

guru, semata-mata hanya mengharapkan ganjaran dan pahala 

dari Allah swt. 

d. Seorang guru haruslah dapat menyakini Islam sebagai konsep Ila 

hi, di mana dia hidup dengan konsep itu, dan mampu 

mengamalkan. Hal ini dikarenakan dari segala sumber ilmu 

pengetahuan, yang dimiliki oleh guru, sehingga guru 

mengorbankan semua yang dimilikinya, waktu, tenaga, harta 

benda, dan pikiran, semata karena Allah swt; 

e. Seorang guru harus memiliki sikap yang terpuji. Berhati lembut, 

berjiwa mulia, ruhnya suci, niatnya ikhlas. Taqwanya hanya 

kepada Allah swt., ilmunya banyak, dan pandai menyampaikan 

berbagai buah pikirannya, sehingga penjelasannya mudah 

ditangkap, dengan atau tanpa alat peraga, semua hal ini, akan 

menjadikan pelajarannya berwibawa dan mulia; 

f. Penampilan seorang guru, hendaknya selalu sopan dan rapi. 

Lantaran pandangan mata dari sekian banyak peserta didiknya 

akan selalu terpaku kepadanya, yang baik menurut peserta didik, 

adalah apa yang baik menurut guru; firman Allah swt. dalam Q.S. 

Al-Isra’/17: 84. 

يًل  ِ ب ٰى سَ دَ َهْ َو أ ْن هُ َم ِ مُ ب َ ل َعْ ْم أ كُ ُّ ب َر َ ھِ ف ِ ت لَ اِك ٰى شَ َ ل لُ عَ مَ عْ َ لٌّ ي لْ كُ   قُ
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Terjemahnya: 

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut pembawaannya 
masing -masing, Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang 
lebih benar jalanNya. 
 

g. Seorang guru, seyogyanya juga mampu menjadi pemimpin yang 

shalih. Contoh teladan yang baik bagi seluruh peserta didiknya; 

h. Seruan dan anjuran seorang guru, hendaknya tercermin pula 

dalam sikap keluarganya, dan atau para sahabatnya. Supaya 

sikap mereka itu, dapat menjadi contoh yang hidup, bagi setiap 

prinsip yang sudah diserukan atau yang disampaikannya. 

Sekaligus sebagai bukti bagi para peserta didiknya. 

i. Seorang guru harus menyukai dan mencintai peserta didiknya. 

Tidak boleh angkuh, dan tidak boleh menjauh. Sebaliknya dia 

harus selalu mendekati peserta didiknya. 

Sebagai kepala dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

atasan dari para guru, maka hendaknya selalu mengarahkan kepada 

guru yang berfungsi dan bertugas sebagai guru dalam melakukan 

proses pembelajaran, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Menyusun satuan pelajaran berdasarkan prosedur 

pengembangan sistem 

b. instruksional; 

c. Menyusun rencana pelaksanaan pelajaran 

d. Menyusun rencana program evaluasi 

e. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
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f. Menyusun nilai bidang studi formatif dan sumatif 

g. Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran tiap akhir semester 

h. Melaksanakan evaluasi semester dan tahunan 

i. Mengisi buku kelas (khusus wali kelas. 

Seorang guru di samping sebagai pengajar, juga harus 

sebagai pendidik. Dengan demikian, di samping membimbing para 

peserta didik untuk menguasai sejumlah pengetahuan dan 

keterampilan mengajar, seyogyanya guru juga membimbing peserta 

didiknya mengembangkan segenap potensi yang ada dalam diri 

mereka. Maka seorang guru yang selalu melakukan koordinasi 

dengan kepala sekolah dengan tujuan untuk mencari paradigma 

baru dalam model mengajar, yang bisa lebih meningkatkan tarap 

belajar para peserta didik. 

Jadi, berdasarkan hal tersebut kinerja guru mempunyai 

beberapa ciri dan tujuan untuk mengantar manusia memiliki mutu 

dan prestasi kehidupan, yaitu: 

a) para guru harus memperbanyak tukar imformasi tentang hal -hal 

yang berkaitan dengan pengalaman mengembangkan materi 

pelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik , b) para guru harus 

lebih banyak mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah untuk 

membicarakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para guru itu 

sendiri, c) guru harus membiasakan diri untuk mengkomunikasikan 

hasil penelitian yang dilakukannya, khususnya lewat media cetak. 
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(Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1989) 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Rahma Yahdiyani, 2020 dengan judul “Peran Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Peserta didik di SDN 

Martapuro 2 Kabupaten Pasuruan”, mengatakan bahwa dalam 

meningkatkan kualitas peserta didik di SDN Martapuro 2 kepala 

sekolah melakukan beberapa upaya yaitu; kepala sekolah berperan 

sebagai pemimpin dengan berusaha mewujudkan apa yang menjadi 

visi, misi dalam lembaga pendidikan, berperan sebagai manajer dan 

supervisor dengan berusaha mewujudkan suasana belajar yang 

aktif, efektif dan efesien, berperan sebagi motivator dengan 

berusaha meningkatkan mootivasi dan minat belajar peserta 

didikdan berperan sebagai inovator dengan berusaha meingkatkan 

karakter dan nilai moral peserta didik. Dengan upaya- upaya yang 

dilakukan tersebut, kepala sekolah SDN Martapuro 2 berharap 

kualitas peserta didik dapat meningkat sehingga kualitas lembaga 

pendidikan akan lebih baik. 

2. Muhammad Faqihuddin, 2019 Peran Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru Dan Mutu Sekolah menyatakan bahwa 

Upaya yang sedang dilakukan Sekolah SMPN 3 Ajibarang untuk 

meningkatkan mutu adalah Mencari in put yang bi\aik, mengadakan 

pengayaan, memberikan diklat pada guru, dan mengadakan 

pembinaan pada guru dan siswa. Selain dengan meningkatkan guru 
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melalui pembinaan, meningkatkan kualitas siswa melalui in ptu yang 

bagus, dan menambah sarpra yang mendukung. Bagi para siswa 

adalah dengan belajar yang baik dan berusaha membawa SMPN 3 

Ajibarabg menjadi sekolah yang bermutu tinggi. 

3. Sanusi, 2013 Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru Di Sdn Cempaka Putih Timur 

menyatakan bahwa Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru di SDN Cempaka Putih Timur 03 yaitu: 

a. Peran sebagai Educator Kepala sekolah berperan dalam 

pembentukan karakter yang didasari nilai-nilai pendidik; b. Peran 

sebagai Manager, Kepala sekolah berperan dalam mengelola 

sumber daya untuk mencapai tujuan institusi secara efektif dan 

efisien; c. Peran sebagai Administrator, Kepala sekolah berperan 

dalam mengatur tata laksana sistem administrasi di sekolah 

sehingga efektif dan efisien; d. Peran sebagai Supervisor, Kepala 

sekolah berperan dalam upaya membantu mengembangkan 

profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; e. Peran sebagai 

Leader Kepala sekolah berperan dalam mempengaruhi orang-orang 

untuk bekerja sama dalam mencapai visi dan tujuan bersama; f. 

Peran sebagai Innovator, Kepala sekolah adalah pribadi yang 

dinamis dan kreatif yang tidak terjebak dalam rutinitas; g. Peran 

sebagai Motivator, Kepala sekolah harus mampu memberi dorongan 

sehingga seluruh komponen pendidikan dapat berkembang secara 
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profesional;sebagai Entrepreneur. 

 

F. Kerangka Pikir 

 
 

 

 

Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 

Peran Kepemimpinan Kepalah 
Sekolah 

Prosedur Dan Langkah-Langkah 
Kepala Sekolah 

Faktor pendukung dan 
penghambat Kepalah Se kolah  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang -oang atau prilaku yang diamati. Moleong menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya, baik secara pribadi maupun dalam hubungannya 

dengan konteksnya. 

Berdasarkan landasan filosofis maupun konsep-konsep yang 

dikembangkan para ahli berkaitan dengan kenyataan di lapangan, 

maka teknik pengumpulan data penelitian kualitatif menjadi sangat 

strategis kedudukannya. 

Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara 

menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) 

melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan 

diri peneliti sebagai instrumen kunci. Pen elitian semacam ini bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan 
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induktif, dan cenderung subjektif. Ciri -ciri peneltian kualitatif tersebut 

mewarnai sifat dan bentuk laporannya. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007) 

Laporan penelitian kualitatif harus memiliki fokus yang jelas. 

Fokus dapat berupa masalah, objek evaluasi, atau pilihan kebijakan. 

Laporan peneltian kualitatif harus memiliki struktur dan bentuk yang 

koheren yang dapat memenuhi maksud yang tercermin dalam fokus 

penelitian. 

Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri/karakteristik yang 

membedakannya dengan jenis penelitian yang lain, yaitu : 

a. Latar alamiah; 

b. Manusia sebagai alat (instumen); 

c. Metode kualitatif ; 

d. Analisis data secra induktif; 

e. Teori dari dasar (grounded theori); 

f. Deskriptif; 

g. Lebih mementingkan proses dari pada hasil ; 

h. Adanya ‘batas’ yang ditentukan oleh ‘fokus’ ; 

i. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data ; 

j. Desain bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan 

disepakati bersama. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) 

Tesis ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field 

Research), dengan jenis penelitian deskriptif kwalitatif, yaitu suatu 
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penulisan yang dilakukan untuk menginterpretasi objek sesuai 

dengan apa adanya. Juga dimaksudkan untuk eksplorasi dan 

klarifikasi sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan 

unit analisis yang diteliti. Dalam tesis ini dimaksudkan untuk menjadi 

pembuktian bahwa peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru pada Paud Baitul Qur’an Al-Nazran Kota 

Makassar, sehingga penulis melakukan pengamatan secara 

langsung pada setiap kegiatan kepala sekolah yang dilakukan 

dengan memantau kinerja guru dalam proses mengajar kepada 

peserta didik dibawah bimbingan dan pengawasan guru yang ada. 

Faktor utama dalam penulisan tesis ini juga menjadi acuan 

untuk menemukan langkah-langkah yang benar-benar inovatif untuk 

mendukung titik temu antara kondisi, minat , dan budaya hidup 

peserta didik dengan bentuk-bentuk pembelajaran yang difokuskan 

kinerja guru dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai 

pendidik, baik melalui kegiatan formal yang dilaksanakan di sekolah 

maupun informal dalam lingkungan keluarga serta kegiatan non 

formal yang diatur diluar jam sekolah sesuai dengan kegiatan non 

formal yang diatur di luar jam sekolah sesuai dengan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

2. Lokasi Penelitian 

Setelah peneliti mempertimbangkan dengan matang dan 

berdasarkan penjajakan lapangan, sekaligus memadukan dengan 
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informasi-informasi faktual sebelumnya, sehingga kondisi sosial, 

geografis, dan situasi internal dilokasi penelitian, penulis sudah 

mendapat gambaran tentang kesesuaian masalah yang diteliti 

dengan kenyataan di lokasi. Hal ini penulis hubungkan dengan 

pendapat Bogdan yang membagi model pentahapan sebuah 

penulisan kualitatif kepada tiga hal yaitu; 1) Pralapangan, 2) 

Kegiatan lapangan, dan 3) Analisis intensif. Atas dasar inilah maka 

penulis memilih Paud Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar 

sebagai lokasi penelitian. Sasaran penelitian adalah langkah-

langkah inovatif yang dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja dalam proses pembelajaran dan kerjasama 

dengan para pembina kegiatan ekstrakurikuler dan keterlibatan 

pihak - pihak lain dalam kegiatan di lokasi tersebut guna peningkatan 

mutu kegiatan serta upaya untuk mengatasi kelemahan-kelamahan 

yang ada pada peserta didik.  

Menurut informasi awal bahwa dengan sistem inovasi 

pembelajaran yang diadopsi dan dimodifikasi dari bentuk-bentuk 

pembelajaran yang ada, telah banyak memberikan dampak positif 

yang sangat signifikan terhadap peningkatan minat dan gairah 

peserta didik untuk menekuni materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru, yang selama ini menjadi problematika utama yang dihadapi 

oleh guru di Paud Baitul Qur’an Al-Nazran Kabupten Tolitoli, 

sehingga menarik untuk diteliti agar dapat diketahui keadaan yang 
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sebenarnya. Disinilah peran penulis dalam membuktikan hipotesis 

tersebut. 

 
B. Pendekatan Penelitian 

Secara etimologi, pendekatan berasal dari kata “dekat”, artinya 

tidak jauh, setelah mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka 

pendekatan be rmakna sebuah proses, perbuatan, cara mengadakan 

hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk 

mencapai pengertian masalah penulisan. Sedangkan menurut 

terminologi adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam 

suatu bidang ilmu. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007) 

Berdasarkan makna tersebut, penulis menggunakan beberapa 

pendekatan untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan 

kenyataan di lapangan, yakni: 

1. pendekatan pedagogis, dimaksudkan karena penulisan ini 

berorientasi pada pendekatan kepemimpinan yakni kegiatan kepala 

sekolah dalam melakukan pemantuan terhadap kinerja guru dalam 

melakukan proses pembelajaran bagi peserta didik; 

2. Pendekatan sosiologis, karena tesis ini juga membahas tentang 

keterlibatan pihak kepala sekolah dan guru dalam proses 

pembelajaran, khususnya pada pemberian dukungan moril kepada 

peserta didik; 

3. Pendekatan psikologis, dipergunakan guna mengetahui adanya 

kemungkinan terhadap pengaruh-pengaruh psikis yang 



69  

 
 

menyebabkan rendahnya kemampuan peserta didik menyerap 

materi pelajaran dari guru, sehingga berdampak pada rendahnya 

minat peserta didik terhadap mata pelajaran, sehingga upaya 

penanaman jiwa agama, akhlak di sekolah masih mengalami 

hambatan. 

4. Pendekatan manajerial, digunakan untuk melihat sistem manejerial 

Kepala sekolah, dalam menempuh kinerja guru di Paud Baitul Qur’an 

Al-Nazran Kota Makassar 

Oleh karena itu sangat logis jika keseluruhan komponen 

pendidikan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan problema 

yang dihadapi oleh Paud Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar saat 

ini. 

 
C. Instrumen Penelitian 

1. Pengertian Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti di 

dalam mengunpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan 

kualitas data yang terkumpul. Hubungan antara data dengan 

intrumen penelitian sangat erat. Jika data yang diperoleh tidak 

akurat, maka keputusan yang diambil pun akan tidak akuarat atau 

tepat . 

Menyusun instrumen bagi kegiatan penelitian merupakan 

langkah penting yang harus dipahami secara baik dan betul oleh 

seorang peneliti karena Instrumen merupakan sesuatu yang sangat 
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urgen dan strategis kedudukannya di dalam keseluruhan penelitian. 

Menyususn instrumen pengumpulan data penelitian dapat dilakukan 

sesudah peneliti sendiri (dan anggota kalau ada) telah memahami 

sepenuhnya apa yang menjadi variabel penelitianya. Pemahaman 

terhadap variable dan hubungan antara variabel merupakan hal 

penting bagi penyusunan instrumen untuk kemudian 

menjabarkannya menjadi sub-sub variable, indicator, descriptor, dan 

butir-butir pertanyaan dalam angket, daftar cocok, pedoman wa 

wancara, serta observasi dan lain-lain. 

Instrumen biasanya dipakai oleh peneliti untuk menanyakan 

atau mengamati responden sehingga diperoleh informasi yang 

diinginkan. Instrumen penelitian antara lain dapat berbentuk 

kuesioner, petunjuk wawancara , atau daftar isian, tergantung pada 

jenis penelitian yang akan dilakukan. 

2. Instrumen Penelitian Kualitatif 

Lexi J. Moleong menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

peneliti merupakan alat pengumpul data utama. Penegasan ini dapat 

diterima oleh karena (1) tanpa keterlibatan peneliti, instrumen 

penelitian kualitatif tidak dapat menjaring data secara optimal, (2) 

instrumen pendukung (seperti perekaman, dll) tidak dapat menjang-

kau aspek-aspek nonverbal data penelitian yang dibutuhkan. 

Sebagai instrumen utama penelitian, peneliti menga mati 

secara langsung pada latar penelitian dan mengamati terhadap 
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berbagai fenomena yang berkaitan dengan masalah dan tujuan 

penelitian. Untuk kelengkapan pelacakan data dilapangan, peneliti 

menggunakan instrumen pendukung berupa alat perekaman ( tape 

recorder) , pedoman umum wawancara (wawancara tak terstruktur), 

panduan observasi dan analisis, serta catatan -catatan lapangan. 

3. Langkah-Langkah Penyusunan Instrumen 

Arikunto mengatakan langkah-langkah penyusunan instrumen 

sebagai berikut: Mengadakan identifikasi terhadap variabel -variabel 

yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di 

dalam problematika penelitian. 

a. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel 

b. Mencari Indikator dari setiap sub variabel 

c. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator 

d. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir -butir instrumen 

e. Melengkapi instrumen dengan (pedoman atau instruksi) dan 

kata pengantar.  

4. Jenis-Jenis Instrumen Penelitian 

Alat pengumpul data yang banyak digunakan dalam penelitian 

survey adalah dan wawancara secara individual. Sedangkan dalam 

observasi antara lain digunakan format observasi standar, tes (tes 

psikologis dan tes non -psikologis, rekaman/kaset audio dan vidio, 

skala. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah 
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peneliti sendiri sebagai human instrument , dalam arti bahwa penulis 

berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuan yang ada. Maka penulis menggunakan 

beberapa instrumen untuk memperoleh data tersebut, antara lain: 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1996) 

a. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi adalah rumusan-rumusan tentang 

hal-hal atau aspek- aspek yang akan diamati baik melalui 

pengamatan langsung atau pengamatan berperan serta sekaitan 

dengan fokus atas masalah penelitian. Dengan demikian aspek-

aspek yang akan diamati dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Pengamatan lokasi penelitian; 

2) Sarana dan prasarana; 

3) Perilaku guru, Pembina yaitu kepala sekolah, peserta didik, 

dan keadaan serta peristiwa terjadi sekaitan dengan masalah 

yang diteliti ; 

4) Proses pembelajaran; 

5) Kegiatan ekstrakurikuler. 

b. Blanko atau Format Dokumentasi 

Blanko ini penulis manfaatkan untuk memperoleh data 

dokumen kegiatan kepala sekolah dan guru dalam proses 
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pembelajaran, profil sekolah, keadaan tenaga pendidik dan 

kependidikan serta data -data pendukung administrative sekolah 

melalui bagian tata usaha Paud Baitul Qur’an Al-Nazran Kota 

Makassar, seperti data tentang jumlah tenaga pendidik dan 

kependidikan, Pembina -pembina kegiatan kepala sekolah yang 

memiliki keterkaitan pembinaan dengan proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. 

c. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk menemukan data 

dari beberapa informan tentang pelaksanaan peranan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kegiatan para guru yang 

diterapkan di Paud Baitul Qur’an Al-Nazran Kota 

Makassardengan menggunakan metode pendekatan, pihak-

pihak yang berperan dalam kegiatan tersebut serta faktor -faktor 

yang mendukung dan menghambat dalam kegiatan tersebut. 

 
D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan data 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh lansung dari objek 

penelitian lapangan. Penulis secara lansung mengadakan 

pengamatan (observasi) sekaligus mengumpulkan sejumlah data 

dari kepala sekolah dan guru Paud Baitul Qur’an Al-NazranKota 
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Makassar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian 

kepustakaan. Peneliti berusaha memperoleh data dengan 

menggunakan sumber dari beberapa literatur, majalah dan 

membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah- masalah 

yang akan dibahas dalam penyusunan proposal. 

Data penelitian meliputi hal atau bahan-bahan yang direkam 

atau diamati secara objektif oleh peneliti, seperti tran Proposal hasil 

wawancara atau berupa tuturan dan cata-tan lapangan hasil 

observasi atau hasil perekaman. 

 
E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data 

primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data perupakan 

langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Data yang 

dikumpulkan harus valid, dan validitas dari data dapat ditingkatkan jika 

alat pengukur serta kualitas dari pengambilan datanya sendiri cukup 

valid. 

Nasir, mengatakan bahwa pengumpulan data adalah prosedur 

yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan 

masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan 

mempengaruhi metode pengumpulan data. 
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Pada hakikatnya, metode ilmiah ialah penggabungan antara dua 

kerangka berfikir yakni secara deduktif dan induktif. Jika pengajuan 

rumusan hipotesis atau kesimpulan sementara tersebut dengan susah 

payah untuk diturunkan dari kerangka teoretis dan kerangka berfikir 

secara deduktif maka untuk menguji bahwa keberadaan suatu hipotesis 

diterima atau ditolak perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data 

yang ada di lapangan. Dengan teknik-teknik tertentu untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dan akurat, itulah yang disebut dengan teknik 

pengumpulan data. 

Meskipun berbagai teknik untuk memperoleh data yang 

dilakukan oleh para penulis lainnya, tetapi pada tesis ini penulis hanya 

menggunakan beberapa teknik antara lain, observasi, wawancara 

(interview ), dokumentasi. 

1. Observasi 

Kegiatan ini merupakan langkah awal bahwa bagaimana cara 

yang dilakukan oleh penulis pada proses pengumpulan data dengan 

menggunakan sist em observasi berperan serta (participant 

observation ), karena penulisan ini bermaksud untuk mengetahui 

langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

mengoptimalkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

terhadap peserta didik, maka penulis ikut serta dalam kegiatan 

tersebut selama dalam proses penelitian, sehingga dengan cara ini 

diharapkan akan diperoleh data -data yang akurat sesuai dengan 
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permasalahan-permasalahan pada substansi penelitian ini. (Cet I; 

Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003) 

2. Wawancara (interview) 

Dilihat dari proses pengumpulan datanya, wawancara dapat 

disebut sebagai seni menanyakan sesuatu dengan alat pertanyaan 

yang benar (the art of asking the right question). Untuk memperoleh 

gambaran awal tentang tingkat kondisi pisiologis dan psikologis 

peserta didik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas, sebelum terlibat dalam kegiatan inovasi pembelaja ran yang 

diberlakukan oleh guru di Paud Baitul Qur’an Al-Nazran Kota 

Makassardengan memanfaatkan kegiatan yang formal, penulis telah 

melakukan wawancara langsung dengan informan yang menjadi 

narasumber, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan data-data 

primer dalam penulisan ini, dapat diungkap secara transparan oleh 

informan, yang diharapkan sebagai bahan tolak ukur adanya 

keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan tersebut. Karena 

beberapa komponen yang penulis anggap sebagai informan untuk 

mendapatkan data -data pada penulisan maka kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, Pembina-pembina kegiatan yang bersifat internal, 

peserta didik serta staf tata usaha dan lain sebagainya, dianggap 

sebagai informan yang sangat mendukung, sehingga penulis 

menggunakan dua pola wawancara yaitu wawancara terstruktur dan 

wawancara tidak terstruktur. 
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Wawancara terstruktur yang dimaksudkan penulis adalah 

keseluruhan objek yang dijadikan informan akan diberikan pilihan 

yang sama, dalam arti seluruh pertanyaan disajikan dalam cara dan 

gaya yang sama serta disusun dalam urutan yang sama pula. 

Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan memberikan 

kebebasan penuh dan lebih aktif kepada responden untuk 

memberikan informasi yang valid serta berhubungan dengan data-

data yang berkaitan dengan persoalan substansi penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data atau 

variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya, penulis maksudkan disini 

adalah keseluruhan dokumen-dokumen yang bersifat administratif 

sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi 

data - data yang dapat mendukung validitas data yang diperoleh. 

 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

Dalam pengelolaan data, peneliti menempuh beberapa tahap 

yakni : 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan 

seperti memperesiapkan inatrumen penelitian yang terdiri dari 

pedoman observasi dan pedoman wawancara, menyusun aitem-
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aitem pertanyaan penelitian serta perlengkapan lain yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini ditempuh dua cara yaitu, Riset 

perpustakaan dan riset lapangan yakni : 

1) Riset Perpustakaan 

Yaitu metode yang digunakan dalam menghimpun data 

dengan mengkaji karya-karya ilmiah, buku, jurnal, dan 

seterusnya yang ada hubunganya dengan penelitian, cara ini 

dilakukan dengan dua bentuk yaitu: kutipan langsung dan 

kutipan tak langsung. 

2) Riset Lapangan 

Yaitu penelitian langsung di Paud Baitul Qur’an Al-

Nazran Kota Makassar. 

Data yang sudah dikumpulkan dilapangan diolah 

dengan teknik analisis Kwalitatif dan dipadukan dengan data 

perpustakaan. 

 

2. Analisis Data 

Dalam berbagai pandangan pakar metodologi menyatakan 

bahwa, dalam pengolahan dan analisis data kualitatif, belum ada 

pola dan sist em yang jelas. Menurut Miles and Huberman yang 

dikutip dalam buku Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 
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Kuantitatif, Kualitatif dan R & D karangan Sugiyono, bahwa “The 

moust serious and central difficulty in the use of qualitative data is 

that methods of analisis are not well formulate”. Yang paling serius 

dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah, karena metode analisis 

belum dirumuskan dengan baik”. (Cet.VI; Jakarta: Alfabeta, 2008) 

Juga dimaksudkan bahwa upaya langkah-langkah melakukan 

analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. 

Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang 

tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan 

analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang 

dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama 

bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. 

Analisis data adalah usaha untuk mencari dan menyusun 

secara sistematis catatan-catatan observasi, wawancara dan 

dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 

kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Analisis data 

dilakukan dalam upaya mencari makna. Analisis data merupakan 

proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis semua 

catatan lapangan hasil pengamatan, transkrip wawancara, dan 

bahan-bahan lainnya yang dihimpun untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman mengenai data tersebut dan 

mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan dari kancah 

penelitian. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) 
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Berdasarkan beberapa ulasan di atas, analisis data dalam 

penelitian ini adalah proses mencari dan menata data mengenai 

peranan kepemimp inan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja 

guru di Paud Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar, secara 

sistematis berdasarkan hasil observasi berperanserta, wawancara 

mendalam, dan teknik dokumentasi untuk selanjutnya menelaah 

pelaksanaan proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh pihak 

guru. 

Data dalam penelitian ini pada hakikatnya berwujud kata -

kata, kalimat- kalimat, atau paragraf-paragraf dalam bentuk narasi 

yang mendiProposalkan mengenai situasi, peristiwa, interaksi, 

pernyataan pandangan atau pendapat dan perilaku dari subjek 

penelitian sebagaimana terangkum dalam catatan lapangan, 

transkrip wawancara, dan catatan dokumentasi dari lapangan 

penelitian. 

Berdasarkan wujud dan sifat-sifat data sebagaimana telah 

dikemukakan, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik deskriptif yang dilakukan melalui tiga alur kegiatan 

yakni: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Ketiga cara tersebut saling berkaitan dan 

merupakan alur kegiatan analisis data untuk memperoleh yang 

bermakna.  

a. Reduksi Data 
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Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data, 

peneliti selalu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, 

membuat gugus. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. (Jakarta: 

UI Press, 1992) 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah proses penyusunan sekumpulan 

informasi tersusun ke dalam suatu bentuk yang sist ematis, 

sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana, serta dapat 

dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk 

memperoleh pola-pola yang bermakna, serta memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian 

naratif, untuk menggambarkan secara keseluruhan temuan 

penelitian yang berkaitan pelaksanaan - pelaksanaan proses 

pembelajaran yang telah dilakukan baik dalam hal perencanaan, 
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pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru di Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar, keterlibatan 

kepala sekolah dan guru dalam kegiatan tersebut, faktor 

pendukung dan penghambat kegiatan pembelajaran baik 

eksternal maupun internal. 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah bagian ketiga 

yang tidak kalah pentingnya dalam analisis data. Penarikan 

kesimpulan adalah kegiatan untuk membangun konfigurasi yang 

utuh.  

Dari data yang telah terkumpul untuk memperoleh makna. 

Dengan demikian kesimpulan yang akan ditarik setelah 

melakukan reduksi data dan penyajian data dalam penelitian ini, 

adalah suatu konfigurasi yang utuh tentang peranan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru 

di Paud Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar. 

Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan upaya penulis 

dalam meng olah data yang diperoleh di lapangan, sehingga dapat 

menjadi suatu temuan yang benar - benar akurat dan valid, yang 

pada gilirannya nanti akan memberikan kontribusi secara lokal 

kepada kepala sekolah dan guru yang ada di Paud Baitul Qur’an Al-

Nazran Kota Makassar, untuk melakukan langkah evaluasi dan 

perencanaan program pembelajaran yang lebih efektif dan efisien 
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pada perencanaan program selanjutnya. 

 
G. Pengujian Keabsahan Data 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan yang di lakukan dan setelah 

penulis memperoleh data akan tetapi data yang diperoleh belum 

lengkap , mendalam, dan aktual maka penulis kembali kelapangan 

untuk melakukan pengamatan. Melalui perpanjangan pengamatan 

diharapkan sumber data lebih terbuka, sehingga sumber data 

diharapkan lebih terbuka, sehingga sumber data akan memberikan 

informasi tanpa ada yang dirahasiakan. Hal ini peneliti lakukan 

sebagai bentuk pengecekan kembali data yang telah diperoleh 

sebelumnya pada sumber data bahwa informasi yang diperoleh 

benar dan tidak berubah 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukaan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara tersebut, 

kepastian data dan urutan akan dapat direkam secara pasti dan 

sisitimatis . 

3. Trianggulasi 

Trianggulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber data, menggunakan bebagai cara seperti 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum KB Baitul Qur’an Al-Nazran 

Menyoroti tentang Sekolah KB Baitul Qur’an Al-Nazran Kota 

Makassar, untuk memperoleh gambaran yang jelas maka berikut ini 

penulis mengemukakan tentang beberapa hal sehubungan dengan 

keadaan sekolah tersebut. 

1. Sejarah Singkat dan Keadaan Sekolah 

a. Satuan Lembaga PAUD 

Yayasan baitul Qur’an Berdiri sejak tahun 2019, yang 

diawali dari rasa prihatin akan kondisi masyarakat yang minim 

pendidikan agama terutama pada usia kanak kanak di jl. Dg tata 

lama baji pouwa yang saat itu merupakam lokasi KKN dari 

pendiri yayasan ini, yang sedang berkuliah di kampus 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Maka dimulailah dengan 

membuka markas tahfidz dengan dua kelas yaitu kelas A dan 

kelas B, dimana kelas A ini merupakan kelas yang diisi oleh 

santri usia 3-5 tahun atau usia PAUD. Sehingga pendiri 

berinisiatif untuk membuka sekolah PAUD Pendidikan Anak Usia 

Dini agar pendidikan yang diberikan tidak terbatas pada tahfidz 

saja, namun lebih luas kepada pembentukan akhlak dan karakter 

anak serta diharapkan dapat turut menyiapkan generasi emas 

Indonesia yang cerdas dan berakhlaq mulia. Hingga saat ini 

sekolah TK/KB Baitul QAl-Nazran telah berjalan beberapa tahun 

dengan 2 orang tenaga pendidik, 4 orang staf dan 23 orang 

siswa. 

 
Mengenai keadaan KB Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar, 

berdasarkan realitas yang ada, maka penulis akan mengemukakan 

sebagai berikut: 
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a. KB Baitul Qur’an Al-Nazran terletak di Kelurahan Mangasa 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

b. Gedung KB Baitul Qur’an Al-Nazran Berstatus Sewa, Terlihat rapi 

dan bersih. 

c. Kondisi kelas yang tidak pengap dan sirkulasi udaranya baik, 

sehingga kegiatan proses belajar berjalan dengan lancar. 

d. Jumlah siswa dan daya tampung peserta didik cukup sesuai. 

Berdasarkan keadaan fisik sekolah yang dikemukakan di atas, 

maka jelas dapat dimengerti bahwa KB Baitul Qur’an Al-Nazran 

memenuhi kriteria sekolah yang cukup berkembang. Hal ini pula yang 

merupakan pertimbangan sehingga penulis jadikan tempat penelitian. 

1. Keadaan Guru, Peserta Didik, administrasi dan sarana prasarana. 

Guru dan siswa pada dasarnya merupakan variabel utama 

dalam pelaksanaan pendidikan. Guru sebagai pendidik dan siswa 

merupakan peserta didik. Tanpa adanya guru dan peserta didik 

tentunya tidak akan terjadi proses Pembelajaran. 

Oleh karena itu maka dalam menyoroti tentang kegiatan 

pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan maka kedua aspek 

tersebut sangat penting untuk disajikan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan guru dan peserta 

didik pada KB Baitul Qur’an Al-Nazran maka penulis akan 

mengemukakan sebagai berikut: 

a. Keadaan guru 

Guru dalam kapasitasnya sebagai seorang pendidik 

sekaligus pengajar maka tentunya dituntut untuk memiliki 
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sejumlah kemampuan yang telah ditentukan sebagai syarat-

syarat bagi lembaga pendidikan tingkat PAUD lebih dari itu 

bahwa dalam suatu lembaga pendidikan agar dapat terpenuhinya 

tuntutan kebutuhan pendidikan maka selain kualitas dari 

personilnya kuantitas atau jumlahpun harus diperhatikan. 

Mengenai keadaan guru di KB Baitul Qur’an Al-Nazran 

Kota Makassar sebagaimana yang telah dikemukakan oleh 

kepala sekolah bidang kurikulum adalah sebagai berikut: 

Tentang keadaan guru yang ada di sekolah ini apabila 
ditinjau dari segi kuantitasnya, telah cukup memadai. Kalau 
ditinjau dari segi kualitasnya maka rata -rata para guru dapat 
dianggap berkualitas karena mereka telah memenuhi kualitas 
sebagai guru PAUD. Disamping itu mereka rata-rata sudah 
cukup berpengalaman. 

 

KEPENGURUSAN SATUAN LEMBAGA PAUD 

 KB BAITUL QUR’AN AL-NAZRAN 

 

1. Penyelenggara Yayasan Baitul Qur’an Al-Nzran 

 

NO NAMA JABATAN 

1. Susi Umasangaji, S.Sos Ketua Yayasan 

2. Fatmawati Kepala Sekolah 

 Dzulharman Umasangaji Bendahara 

3. Nur Lela sari, S.H Sekretaris 

4. Miftaul Jannah Tata Usaha 

 
2. Kepala Sekolah 

Nama  : Susi umasangaji, S.Sos 

NIP :  

Jabatan  : Kepala sekolah 
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Tempat Tanggal Lahir  : Sanana, 12 Pebruari 1994 

Pendidikan : Strata S1  

Masa Kerja sebagai pendidik : 5 tahun 

3. Pendidik 

NO NAMA STATUS JABATAN 
PENDIDIKAN 
TERAKHIR 

1. 
Sumarni 

Liambana 
Pengajar Wali kelas S1 IT 

2. Yuliyanti Pengajar Wali kelas SMA 

 
Dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil 

observasi penulis dapat kemukakan sebagai berikut: 

1. Tiap kelas memiliki seorang wali kelas. 

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran setiap guru menggunakan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). 

3. Dalam pelaksanaan proses Pembelajaran guru senantiasa 

menggunakan media/alat bagi yang seharusnya memerlukan 

media atau alat peraga. 

4. Setiap pelaksanaan proses Pembelajaran guru senantiasa 

mengakhiri dengan mengadakan penilaian secara lisan 

maupun tulisan. 

5. Untuk menggairahkan keaktifan belajar peserta didik di luar 

sekolah maka guru memberikan pekerjaan rumah (PR). 

b. Keadaan Peserta didik 

Untuk mengetahui bagaimana keberadaan suatu sekolah 

baik kualitas maupun kuantitas dapat dilihat dari keadaan 

siswanya, baik dari segi jumlahnya maupun aktifitasnya dalam 
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lingkungan sekolah tersebut. 

Mengetahui jumlah keadaan siswa KB Baitul Qur’an Al-

Nazran Kota Makassar adalah 23 orang yang terdiri dari 2 kelas , 

kelas A dan kelas B masing-masing terdiri dari satu kelas. 

c. Keadaan Administrasi dan Sarana Maupun Prasarana 

Dalam suatu pelaksanaan pendidikan maka tentunya 

sistem pengelolaannya maupun sarana dan prasarananya sangat 

mendukung terciptanya proses Pembelajaran yang kondusif, 

efisien dan efektif. Oleh karena itu maka berikut ini penulis 

menyajikan tentang kondisi obyektif dari keadaan administrasi 

maupun sarana dan prasarana yang tersedia di KB Baitul Qur’an 

Al-Nazran Kota Makassar yakni sebagai berikut: 

1).  Tersedia papan data guru dan papan data peserta didik yang 

lengkap. 

2).  Ruang kantor tersedia yang terdiri dari masing -masing antara 

lain: Ruang kepala sekolah, dan guru. 

Tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang 

mendukung pelaksanaan pendidikan dengan baik misalnya ruang 

Kelas sebagai tempat pelaksanaan proses Pembelajaran dan 

sarana prasara na lainnya. 
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B. Gambaran Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru di KB Baitul Qur’an Al-Nazran Kota 

Makassar 

Kepala sekolah merupakan pucuk pimpinan yang ada di sekolah. 

Kepala sekolah harus memilki kiat-kiat yang tepat untuk meningkatkan 

kinerja guru di sekolahnya. Dengan maksud untuk mensukseskan dan 

mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama. 

Adapun upaya yang dilakukan kepala KB Baitul Qur’an Al-Nazran dalam 

peningkatan kinerja guru adalah pembinaan kedisiplinan guru dan 

pembinaan kemampuan profesional guru. Hal ini dipertegas oleh kepala 

sekolah pada tanggal 24 Juni 2022 yaitu: 

Sebagai kepala sekolah pembinaan-pembinaan terhadap 

guru telah saya lakukan yang pertama kali adalah pembinaan 

disiplin, artinya untuk melakukan kegiatan pendidikan secara 

efektif dan eifisien , maka seganap tenaga kependidikan harus 

disiplin yang tinggi dalam segala bidang. Langkah selanjutnya 

adalah melakukan pembinaan-pembinaan yang berkaitan 

dengan kompetensi profesional dan kemampuan yang dimiliki 

guru. Wawancara, Makassar, 24 Juni 2022. 

 
Kepala sekolah berusaha untuk memberikan pengarahan 

tentang arti dan pentingnya disiplin guru, menjadi contoh atau teladan 

dengan menerapkan disiplin diri kepala sekolah sendiri, dengan 

menerapak disiplin diri diharapkan para guru akan mengikuti 

sebagaimana disiplin yang diterapkan kepala sekolah. Hal ini dipertegas 

oleh kepala sekolah pada tanggal 24 Juni 2022sebagai berikut: 

Dalam setiap kali rapat/pertemuan, saya selalu mengingatkan 

akan pentingnya disiplin guru dan pentingnya mentaati tata 
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tertib guru yang telah dibuat bersama, dalam kegiatan sehari-

hari sebagai kepala sekolah saya berusaha semaksimal 

mungkin untuk meningkatkan disiplin diri dengan harapan 

dapat dicontoh dan diteladani oleh para guru. Dalam rangka 

melakukan pengawasan terhadap disiplin guru.  

 
Kepala sekolah merupakan pucuk pimpinan yang ada di sekolah, 

kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja 

tenaga kependidikan sekolahnya. Peningkatan prestasi kerja guru 

dilakukan dengan menggunakan pembinaan-pembinaan terhadap para 

guru yang juga merupakan bagian integral dari keberadaan sumber 

daya manusia yang mempunyai peranan strategis dalam kehidupan 

suatu sekolah. Dalam rangka melaksanakan pembinaan- pembinaan 

terhadap kinerja guru, kepala sekolah menyatakan bahwa 

Setidaknya terdapat empat macam nilai yang harus 

diperhatikan yaitu: pembinaan mental, pembinaan moral, 

pembinaan fisik, dan pembinaan artistik Pembinaan moral 

yaitu membina para guru tentang hal -hal yang berakaitan 

dengan sikap batin dan watak, sehingga kepala

 sekolah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif agar 

para guru dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional. 

Untuk itu, kepala sekolah harus berusaha melengkapi sarana 

dan prasarana yang diperlukan bagi para guru dalam 

menjalankan tugasnya. 

 
Pembinaan moral yaitu membina para guru tentang ajaran baik 

dan buruk terhadap suatu perbuatan, sikap dan kewajiban sesuai 

dengan tugasnya masing- masing, sehingga kepala sekolah harus 

berusaha memberi nasehat, dan menjadi contoh teladan bagi para guru. 

Pembinaan artistik yaitu membina para guru tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan, 
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sehingga kepala sekolah harus berusaha menjadikan lingkungan 

sekolah yang rapi, indah sejuk dan menyenangkan. 

Pembinaan fisik yaitu membina para guru tentang hal -hal yang 

berkaitan dengan jasmani, kesehatan, dan penampilan mereka secara 

lahiriah. Kepala sekolah harus dapat mendorong para guru untuk aktif 

dan kreatif dalam berbagai kegiatan olah raga. 

Berdasarkan hasil observasi penulis sekaligus wawancara 

dengan Sumarni Liambana salah seorang guru, mengatakan bahwa 

gaya kepemimpinan kepala KB Baitul qur’an Al-Nazran dengan sistem 

keterbukaan dan demokrasi, mendapat dukungan dari bawahan nya 

untuk memperdayakan guru di sekolah tersebut, sehingga semua 

kegiatan proses pembelajaran dengan lancar, karena sifat-sifat yang 

dimiliki kepala sekolah sangat terpuji, karena setiap sesuatu yang 

diputuskan selalu dimusyawarakan merupakan sosok kepala sekolah 

yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan 

lembaga yang dipimpinnya, selain mengoptimalkan kepemimpinannya 

kepala sekolah juga berusaha menggali potensi dan kecakapan guru 

untuk dijadikan kepercayaannya dalam menangani hal-hal yang sifatnya 

strategis dan penting, selain itu kepala sekolah termasuk orang yang 

cepat tanggap dan merespon setiap ada informasi baru, sehingga 

informasi itu secara cepat agar dapat diterima oleh guru pula, terutama 

dari segi yang ada hubungannya dengan materi pelajaran, kepala 

sekolah sangat tanggap, sebagaimana telah diungkapkan oleh Yuliyanti 
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salah seorang guru kelas A yang menyatakan : 

Kepala sekolah ini termasuk orang yang tanggap terhadap 

situasi yang ada, terutama merespon situasi -situasi atau 

informasi-informasi yang baru, terbukti pada saat saya 

menjabat sebagai guru kelas, saya dipanggil, dan langsung 

menanyakan masalah Perkembangan anak didik di kelas A 

dan pada saat materi agama khususnya Al-qur’an, Hafalan 

Hadis-hadis pendek, Doa-doa harian dan bacaan Iqra yang 

diajarkan kepada siswa, rujukannya pakai apa, maksudnya 

metode pembelajarannya meggunakan apa, kemudian oleh 

kepala sekolah memberikani referensi berupa buku metode 

cepat mempelajari Iqra menghafal Al-qu’an, Hadis, doa-doa 

harian dan disarankan agar dipelajari lebih luas lagi. 

Wawancara Makassar 24 Juni2022 

 
Kepemimpinan kepala KB Baitul Qur’an Al-nazran dalam 

memotivasi guru juga di fokuskan pada motivasi dengan cara: 

Menciptakan situasi dan kerjasama yang harmonis antar guru, 

melibatkan guru dalam setiap kegiatan sekolah, memberi hak kepada 

guru untuk mengeluarkan pendapat untuk perkembangan-

perkembangan sekolah, berusaha untuk memenuhi keinginan- 

keinginan guru dan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan 

dalam menjalankan tugasnya, dan memberikan penghargaan. 

Dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan seseorang 

selalu didorong oleh motif tertentu, baik yang obyektif maupun yang 

subyektif. Motif atau dorongan dalam melakukan sesuatu pekerjaan 

sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja. Davis dan Newtron 

sebagaimana dikutip Sulistiyorini menyatakan bahwa, hampir semua 

perilaku sadar mempunyai motivasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, 
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prestasi dan semangat kerja dibutuhkan motivasi, maka tugas manajer 

adalah mengidentifikasi dan menggerakkan motivasi pegawai agar 

bersemangat dan berprestasi baik dalam melaksanakan tugasnya. 

Seseorang bersedia melakukan sesuatu pekerjaan apabila motif 

yang mendorongnya cukup kuat yang pada dasarnya tidak mendapat 

saingan atau tantangan dari motif lain yang berlawanan. Demikian pula 

sebaliknya orang lain yang tidak didorong oleh motif yang kuat akan 

meninggalkan atau sekurang - kurangnya tidak bergairah dalam 

melakukan sesuatu pekerjaan. 

Selain itu, menciptakan situasi dan hubungan yang harmonis 

antar guru merupakan hal yang sangat perlu dilakukan oleh seorang 

kepala sekolah. Hal ini diungakpakan oleh Yuliyanti salah seorang guru 

kelas A yang menyatakan bahwa: 

Situasi dan hubungan kerjasama yang harmonis di suatu 

sekolah memang sangat penting, dalam penerapannya saya 

menciptakan suasana terbuka maksudnya setiap guru diberi 

hak untuk menyatakan pendapat dan keinginan - keinginan 

terhadap perkembangan sekolah dan apabila ada masalah 

maka akan dipecahkan bersama, dan juga melibatkan guru 

untuk berbagai kegiatan. Selain itu juga memberikan 

penjelasan tentang tujuan yang harus dicapai sekolah. 

Wawancara Makassar 24 Juni2022 

 
Berkaitan tanggung jawab, kepala sekolah memupuk dan 

menekankan kepada para guru dan bawahan lainnya untuk mempunyai 

tanggung jawab yang substansial dan kebijaksanaan dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja, menangani masalah dan 

membuat keputusan. Berdasarkan pengamatan peneliti, kepala KB 
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Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar ini, memberikan kepercayaan 

kepada guru-guru yang dianggap mampu dan mau bekerja keras, 

seperti kepanitiaan penerimaan siswa baru. Kepala sekolah sebelum 

memilih guru yang besangkutan, terlebih dahulu memahami dan 

mengidentifikasi kemampuan guru, tidak hanya guru yang senior saja 

yang dianggap mampu, guru juniorpun kalau dianggap mampu oleh 

kepala sekolah ditunjuk menduduki jabatan yang dianggap substansial. 

Sebagai mana hasil wawancara bersama Kepala Sekolah 

Fatmawati pernyataan kepala sekolah pada tanggal 24 Juni 2022 yaitu  

Setiap tahun bahkan setiap ada momen-momen saya 

mendelegasikan kepada guru-guru yang dianggapap mampu 

untuk bergabung dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, 

dan ini tidak selamanya menduduki jabatan itu, tetapi setiap 

kali ada momen bergantian biar terjadi penyegaran, dan saya 

berusaha untuk menyeimbangkan antara senior dan junior, 

tidak semuanya tugas itu dijabat oleh yang senior, tetapi saya 

libatkan juga yang junior, dalam rangka regenerasi, agar saling 

berbagi pengalaman. 

 
Kepala sekolah memiliki perhatian yang tinggi terutama terhadap 

tugas - tugas yang harus dikerjakan, sesuai dengan rencana dan 

biasanya kepala sekolah jika selesai membagi tugas, selanjutnya kepala 

sekolah memberi arahan tentang cara melakukan pekerjaan itu dan 

menyatu dengan guru dalam mengkomunikasikan tentang pengertian 

yang jelas mengenai tanggung jawab akan pekerjaan dan sasaran tugas 

yang akan dikerjakan, hal ini seperti yang diutarakan oleh Sumarni 

Liambana guru Kls B. 

Kepala sekolah selalu memberikan bimbingan terhadap 
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guru, bahkan untuk lebih jelas tentang pekerjaan itu tidak 

jarang kepala sekolah ikut menangani dan terjun mengerjakan 

sendiri, seperti kegiatan belajar di kelas misalnya, kepala 

sekolah memberikan contoh atau metode terkait penguasaaan 

kelas agar proses belajar dapat berjalan dengan efektif dan 

efesian di situ kepala sekolah memberi pengarahan yang 

sejelas-jelasnya mulai dari memenangkan siswa metode -

metode mengajar dan sebagainya. Wawancara, Makassar 24 

Juni 2022 

 

C. Prosedur dan langkah-langkah yang dilakukan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru di KB Baitul Qur’an Al-

Nazran Kota Makassar 

1. Pendekatan Personalis Kepala Sekolah kepada Guru 

Pendidikan memerlukan sosok pemimpin yang sangat perhatian 

khususnya dalam ruang lingkup sekolah. Melalui kepemimpinan yang 

baik kita harapkan lahirnya generasi yang berkualitas, tenaga yang 

terlatih dan siap pakai memenuhi kebutuhan dan berguna bagi 

masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam rangka mewujudkan semua itu 

hal ini juga tidak lepas dari peran serta guru sebagai ujung tombak 

pencetak generasi dan sekaligus merupakan faktor yang dominan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan yang unggul. Dengan guru yang 

profesional dan berkinerja tinggi, diharapkan mutu pendidikan dapat 

dicapai. Untuk menciptakan itu semua, maka kepala sekolah 

merupakan faktor yang urgen dalam meningkatkan kompetensi guru 

sehingga menjadi guru yang professional dibidangnya. 

Peningkatan kinerja dalam dunia pendidikan tidak lepas juga 

terhadap upaya peningkatan kompetensi guru itu sendiri, untuk 

melakukan peningkatan terhadap kualitas dan kompetensi kinerja 
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sangat dibutuhkan kepala sekolah yang profesional pula, karena 

pemimpin yang demikian akan sangat menentukan terhadap usaha 

kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah. 

Kaitannya terhadap usaha kepala KB Baitul Qur’an Al-Nazran 

Kota Makassar dalam meningkatkan kinerja guru, dan juga melalui 

model kepemimpinnya akan tercapai cita-cita lembaganya. Kepala KB 

Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar dalam meningkatkan 

kompetensi guru senantiasa menggunakan pendekatan dengan para 

bawahan yang mengedepankan persaudaraan untuk membangun 

kerjasama, dan tidak memandang bawahannya sebagai alat saja untuk 

mencapai tujuan, tetapi lebih memandang bawahan sebagai manusia 

yang harus dikembangkan dan digali potensi dirinya, untuk bersama-

sama bekerja dan mencapai tujuan bersama pula, hal ini sebagaimana 

yang di sampaikan oleh Fatmawati kepala sekolah pada tanggal 24 Juni 

2022, sebagai berikut : 

Dari segi pekerjaan, kita sama-sama mempunyai kewajiban, 

untuk meningkatkan kualitas guru itu sendiri, sehingga setiap 

kali ada pekerjaan juga saya selalu mendampingi, kitika ada 

tugas dan pekejaannya, apabila terjadi kesalahan atau 

kebuntuan kita pecahkan bersama-sama. Termasuk juga para 

guru sering kali diikutsertakan pelatihan-pelatihan. 

 

2. Menanamkan Nilai-nilai Keagamaan pada Guru 
Selain itu, kepala sekolah senantiasa menanamkan nilai-nilai 

keagamaan, terutama terhadap guru dan para staf atau 

bawahannya, ini dilakukan agar guru-guru dapat bekerja dengan hati 

yang ikhlas, bagaimanapun pintarnya seorang guru dalam mengajar, 
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tetapi jika tidak dilandasi dengan hati yang tulus, itu akan 

berpengaruh pada ilmu yang diberikan untuk anak didiknya. 

Hal ini diperjelas oleh pernyataan Yuli salah seorang guru 

kelas A pada saat wawancara dengan peneliti bahwa memang 

kepala sekolah sering memberikan arahan-arahan demi 

peningkatan kinerja para guru dan bawahannya, termasuk juga 

penanaman nilai -nilai keagamaan, yang menyatakan bahwa: 

Kami sering diberi motivasi, terutama bagi para guru Wali 

kelas, juga beliau sering menekankan pada guru, kita sekarang 

Alhadulillah dengan adanya Gaji Pokok guru setiap bulannya, 

penghasilan guru sudah mulai meningkat, tetapi lebih hebat 

lagi, kalau kita bekerja diniatkan untuk ibadah dan ikhlas 

karena Allah dan betul-betul bekerja untuk kemajuan sekolah 

serta anak didik maka, kata beliau kita punya simpanan gaji 

lebih besar lagi di akhirat, jadi bekerja itu tidak hanya 

sebatas kewajibannya saja. Wawancara Makassar 24 

Juni2022 

 

3. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Pada Guru 

 
Mengingat pentingnya peningkatan kinerja seorang guru 

dalam melaksanakan tugasanya sebagai pengajar, kepala sekolah 

dalam memimpin lembaganya selalu memberikan penyegaran, 

penigkatan dan peningkatan kesejahteraannya, hal ini untuk 

meningkatkan gairah dan semangat kerja guru dan staf lainnya. 

Kepala sekolah disamping memberikan penyegaran, juga akan 

merasa senang melihat bawahanya maju dan lebih profesional, jika 

kepala sekolah tidak senang melihat bawahannya sukses dan maju, 

maka akan berdampak terhadap kecemburuan sosial pemimpin 

kepada bawahannya. 

Untuk mengubah kebiasaan kinerja yang berbeda dari 

sebelumnya, menuju kepada kebiasaan yang menumbuhkan 
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komitmen yang tinggi, memang bukan sesuatu yang mudah, hal ini 

sesuai dengan ungkapan dari Fatmawati Selaku kepala 

sekolah,yaitu: 

 

 

Untuk menghasilkan sistem pendidikan yang baik tidak 

lepas dari sebuah gerakan-gerakan dan usaha dari pengelola 

lembaga itu. Salah satu langkah yang dapat saya lakukan 

untuk mengembangkan pendidikan ini adalah meningkatkan 

pelayanan pada guru dan staf yang ada, karena guru 

khususnya merupakan figur yang paling sentral dari sistem 

pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan yang profesional 

dan kompeten pada bidangnya, makanya peningkatan 

terhadap mutu guru, saya berusaha terus -menerus untuk 

melaksanakan, dalam berbagai kesempatan. 

 

4. Memberikan Penghargaan yang di siplin dan berprestasi 

 
Kepala KB Baitul Qur’an Al-nazran, manakala ada 

bawahannya disiplin dan profesional, ia tidak segan-segan 

memberikan penghargaan bahkan guru yang bersangkutan diberi 

kepercayaan untuk tugas-tugas yang dirasakan berat dan pelik , 

tetapi yang lebih penting lagi dalam jabatan yang disandangnya itu 

adalah kejujuran dalam bekerja sebagaimana pernyataan  

Fatmawati pada tanggal 24 Juni 2022 yaitu : 

Jika ada guru atau staf lainnya yang bekerja dengan sungguh-

sungguh, saya selalu mempercayakan jabatan-jabatan yang 

penting, seperti wakil kepala sekolah, atau ketua panitia, baik 

kegiatan keagamaan maupun penerimaan siswa baru, karena 

kalau ada sumber daya seperti itu berarti lebih meringankan 

beban pekerjaan saya selaku kepala sekolah, tetapi ingat 

semua jabatan dan tanggung jawab yang diberikan itu harus 

dilandasi kejujuran. 
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap kepala KB 

Baitul Qur’an Al-nazran yang melaksanakan aktivitasnya sehari-hari 

adalah termasuk orang yang sangat disiplin, baik disiplin dari segi 

waktu maupun pekerjaan lainnya. Ini terlihat dengan adanya aktivitas 

kepala sekolah, mulai dari sebelum bel berbunyi tanda masuk 

sekolah, sampai bel berbunyi tanda waktu pulang sekolah, terlihat 

kepala sekolah lebih awal sudah berada di sekolah, begitu juga 

kepala sekolah tidak pulang kantor sebelum guru guru lainnya 

pulang terlebih dahulu. 

5. Mengevaluasi Tugas Mengajar Guru 

Dari segi evaluasi, rencana yang sudah dibuat oleh masing-

masing guru sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing, 

dalam hal ini kepala sekolah kembali mengecek pelaksanaan 

rencana yang sudah dibuat di awal tahun pelajaran, baik melalui 

perindividu maupun dalam forum rapat resmi. Dalam rapat tersebut 

kepala sekolah meminta kepada semua guru yang mewakili bidang 

pelajaran yang diampunya untuk membacakan atau menerangkan 

hal-hal yang sudah dicapai maupun yang belum dicapai, hal ini 

kepala sekolah memanggil sesuai urutan mata pelajaran 

sebgaimana pernyataan Fatmawati Selaku kepala sekolah pada 

tanggal 24 Juni  2022 : 

Terkait dengan evaluasi kegiatan pembelajaran guru di 

kelas, saya selalu memeriksa perangkat mengajarnya seperti 

program semester, apakah program itu sesuai dengan materi 

yang diajarkan pada hari itu, dan bagaimana kesesuaiannya 
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dengan RPPH. Kadang supervisi yang sifatnya mendadak 

sekaligus saya evaluasi, karena masing-masing guru pasti 

membawa perangkat mengajar seperti RPP, Program tahunan, 

program semester, agenda mengajar. Kalau supervisi di kelas 

saya periksa perangkatnya apakah sesuai dengan yang 

diajarkan. 

 
Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa 

kepala sekolah memliki komitmen yang tinggi terutama pelayanan 

menyangkut pembinaan dan kebutuhan guru. 

Terkait dengan pembinaan, terkadang ada siswa yang nakal 

dan bandel di sekolah. Kepala sekolah selalu berusaha menciptakan 

cara-cara agar pembinaan dengan pendekatan kekluargaan ini 

Sumarni Liambana sesuai wawancara dengan wakil kepala sekolah 

sekaligus Guru Kls B pada tanggal 24 Juni 2022 yaitu: 

Jika ada permasalahan terhadap siswa prosesnya diadakan 

pembinaan terlebih dahulu, tapi harus ada target , jadi 

pembinaan dulu yang dikedepankan, Insya Allah dengan 

begitu anak akan berubah, dan dalam pembinaan itu selalu 

dipantau, keaktifannya di kelas, sikap dan tingkah lakunya 

terhadap lingkungannya seperti pada teman-temannya, guru, 

dan dalam mengikuti pelajaran. 

 
Kecenderungan kepala sekolah yang selalu memberi 

dorongan kepada para guru dan siswa agar meningkatkan 

kedisiplinan dan dedikasi terhadap sekolah. Memberikan dampak 

positif terutama keberadaan siswa yang mau bersekolah di KB 

Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar ini, oleh karena lembaga 

sekolah ini merupakan suatu organisasi, maka kepala sekolah selalu 

membangkitkan motivasi terhadap guru agar mau menumbuhkan 
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teamwork yang tinggi untuk kemajuan sekolah, termasuk antara guru 

dengan sesama guru, antara sekolah atau dalam hal ini kepala 

sekolah dengan pihak komite sekolah, juga hubungannya selalu 

dipupuk. 

Berdasarkan pemaparan di atas, faktor Penghambat ternyata 

selalu ada meski hal tersebut bisa diminimalisir. Berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa masih banyak 

kendala dan hambatan yang dihadapi oleh kepala KB Baitul Qur’an 

Al-nazran untuk meningkatkan kinerja guru, hal ini sesuai dengan 

Ungkpan kepala sekolah, yaitu: 

Kendala yang kami hadapi untuk meningkatkan kompetensi 

kinerja guru, misalnya masih ada guru berijasah SMA serta 

masih ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin 

ilmunya untuk menutupi kekosongan bidang studi tertentu. 

 
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kinerja Guru di KB Baitul Qur’an Al-Nazran Kota 

Makassar 

a. Faktor Pendukung 

 1). Tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang mendukung 

pelaksanaan pendidikan dangan baik misalnya ruang kelas sebagai 

tempat pelaksanaan proses pembelajaran dan sarana prasarana 

lainnya 

 2). Tersedianya tenaga pengajar yang sesuai dengan jurusan atau 

keahlian yang dimiliki masing  

 

Berdasarkan observasi dan pembahasan pada bagian 
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sebelumnya, ada beberapa hal yang dilakukan kepala sekolah untuk 

mengatasi hal-hal yang menghambat tersebut, yaitu kepala sekolah 

sebagai pemimpin organisasi tidak lepas dari fungsi pemimpin 

diantaranya yaitu tugas merencanakan dan pengorganisasian. 

Dalam perencanaan itu kepala sekolah menentukan sasaran - 

sasaran dan strategi-strategi jangka panjang, mengalokasikan 

sumber-sumber daya sesuai dengan prioritas-priorotas, menentukan 

cara menggunakan personil dan sumber daya untuk menghasilkan 

efisiensi tugas, dan menentukan cara memperbaiki koordinasi, 

produktivitas serta efektivitas unit-unit yang ada. Berikut hasil survey 

peneliti atas rencana kerja kepela KB Baitul Qur’an Al-nazran sampai 

lima tahun mendatang: 

b. Faktor Penghambat 

1.) Masih Kurangnya tenaga pendidik yang belum sarjana 

2.) Masih ada Siswa yang bertengkar dan masih belum bisa 

diselesaikan oleh guru pada saat itu  
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RENCANA STRATEGIS KEPALA SEKOLAH TAHUN 2022 – 2027 

TUJUAN KEBIJAKAN PROGRAM 
INDIKATOR 

PROGRAM 

1 2 3 4 

Seluruh tenaga 

pendidik dan 

kependidikan 

memiliki dedikasi 

serta disiplin 

tinggi dalam 

melaksanakan 

tugas 

Mengadakan 

dan 

memberlakukan 

peraturan 

dengan 

ketentuan 

penghargaan 

(reward) dan 

hukuman 

(punishment) 

yang tegas bagi 

tenaga pendidik 

dan tenaga 

kependidikan 

Penyusunan 

Peraturan dan 

Tata Tertib 

Sekolah bagi 

tenaga 

pendidik 

lengkap 

dengan 

ketentuan 

mengenai 

penghargaan 

(reward) dan 

sanksi 

(punishment) 

bagi tenaga 

pendidik 

- Guru hadir dan 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

jadwal (tepat 

waktu) 

- Guru yang tidak 

hadir memberi 

tugas bagi siswa 

yang menjadi 

tanggung 

jawabnya. 

- guru yang tidak 

hadir member 

kabar dengan 

keterangan yang 

dapat diterima 

- Ada guru yang 

mendapat 

penghargaan 

   

Penyusunan 

Peraturan dan 
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Tata Tertib 

Sekolah bagi 

tenaga 

pendidik 

lengkap 

dengan 

ketentuan 

mengenai 

penghargaan 

(reward) dan 

sanksi 

(punishment) 

bagi tenaga 

kependidikan 

- Ada Guru yang 

mendapat 

hukuman 

Karyawan hadir 

dan melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan ketentuan 

yang telah 

ditetapkan 

- Karyawan yang 

tidak hadir selalu 

memberi kabar 

dengan 

keterangan yang 

dapat diterima 

- Ada karyawan 

yang mendapat 

penghargaan 

- Ada karyawan 

yang mendapat 

hukuman 

Sumber : KB Baitul Qur’an Al-Nazran tanggal 24 Juni 2022 
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REKAPITULASI KEHADIRAN GURU PADA SETIAP HARI KERJA 

UNTUK BULAN MEI – JUNI – JULI 2011 

N O NAMA / NIP JUMLAH KEHADIRAN 

SETIAP HARI 

PROSENTASE K 

E 

T MEI JUNI JULI 

1 

 

 2 

 

 3 

  

 4 

  

FATMAWATI 

 

28 29 29 100%  

SUMARNI LIAMBANA 

 

28 29 29 100% 

YULIYANTI 

 

ZULHARMAN 

UMASANGAJI 

28 29 29 100% 

 28 29 29 100% 

Sumber : KB Baitul Qur’an Al-NazranTanggal 24 Juni 2022 

Dorongan kepala sekolah terhadap bawahan sangat berarti, 

sebab selalu merasa diperhatikan oleh kepala sekolahnya, hal ini 

akan mendorong semangat bekerja mereka agar bertambah, dan 

sebaliknya jika kepala sekolah acuh tak acuh terhadap guru, siswa 

dan stafnya, maka bawahan itu akan patah semangat. Dan adanya 

dukungan dari pimpinan merupakan modal utama dalam rangka 

meningkatkan kinerja para guru. 

Termasuk juga anjuran untuk melanjutkan pendidikan yang 
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lebih tinggi lagi, hal ini telah diperjelas oleh Fatmawati selaku kepala 

sekolah, yaitu : 

Saya selalu memberi dorongan dan mengingatkan kepada 

guru yang belum S1 agar mau melanjutkan pendidikan guna 

peningkatan kinerja dan profesionalitas guru. 

 
Dalam menangani permasalahan yang timbul di lingkungan 

sekolah termasuk guru yang sedang menghadapi permasalahan 

dengan siswa, kepala sekolah dengan bijaksana dan hati-hati untuk 

menanganinya serta memberi solusi dalam pemecahan masalah, 

langkah awal kepala sekolah dalam pengidentifikasian masalah 

yang berkaitan dengan pekerjaan guru, dengan cara sistimatis 

terhadap sebab-sebab serta mencari pemecahannya, dan kepala 

sekolah berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti 

telah bertindak tegas dalam menghadapi masalah - masalah dan 

krisis yang mungkin terjadi, ini terlihat dari hasil wawancara dengan 

Sumarni Liambana wakil kepala sekolah, yang menyatakan : 

Jika ada siswa bertengkar, dan belum bisa diselesaikan oleh 

guru pada saat itu juga, maka langkah yang dilakukan adalah 

memanggil orang tua, kemudian dirembuklah dengan pihak 

orang tua dan dicari solusinya. Wawancara Makassar 24 

Juni2022 

 
Berdasarkan hal tersebut di atas, kepala sekolah dalam 

rangka problem solving, yaitu dengan memecahkan masalah karena 

itu adalah tanggung jawab, yang seharusnya dilakukan oleh guru, 

tetapi di sini kepala sekolah telah menanyakan dan mencari akar 

permasalahannya, dan mengambil keputusan. 
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Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, kepala sekolah 

selalu memberi arahan tentang cara melakukan tugas dan pekerjaan 

yang akan diembannya, termasuk juga memberi pengertian yang 

jelas mengenai tanggung jawab akan pekerjaan dan sasaran tugas, 

batas waktu serta memberi harapan mengenai kinerja. 

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Fatmawati Selaku 

kepala sekolah yaitu: 

Saya membenahi terlebih dahulu yaitu terlaksananya KBM 

yang sesuai dengan standar, kalau sudah berbicara masalah 

standar pasti akan berpengaruh terhadap bidang-bidang yang 

lain, ya seperti sarana dan prasarana harus dibenahi, 

spesialisasi dari tenaga pengajar itu sendiri. 

 
Pernyataan tersebut telah menunjukkan bahwa kepala 

sekolah berusaha membagi-bagi tugas, memberi arahan tentang 

cara melakukan pekerjaan tersebut, dan mengkomunikasikan 

tentang pengertian yang jelas mengenai tanggung jawab akan 

pekerjaan dan sasaran tugas, batas waktu, dan juga ada upaya 

membenahi terutama dari segi tenaga pengajar. 

Kepala sekolah dalam memimpin KB Baitul Qur’an Al-nazran 

dituntut untuk berbuat yang terbaik, termasuk juga di dalam 

menginformasikan hal-hal yang relevan dengan keputusan, rencana, 

maupun kegiatan-kegatan yang akan dikerjakan terutama yang 

sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing bawahannya, hal 

ini kepala sekolah memberitahukan kepada bawahan tentang 

kegiatan unit yang ada dilingkungannya, atau pekerjaan-pekerjaan 
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secara teknis, atau mendistribusikan keputusan dan persetujuan 

yang telah dicapai dalam sebuah pertemuan, atau juga menyoroti 

informasi penting untuk mendapatkan perhatian. 

Hal ini telah diuangkapkan sendiri oleh pFatmawati Selaku 

kepala sekolah pada tanggal 24 Juni 2022 yang menyatakan bahwa: 

Terkait informasi-informasi ini sudah menjadi kewajiban 

kepala sekolah, setiap ada informasi, pengumuman, ataupun 

petunjuk-petunjuk dari atasan sudah barang tentu harus 

ditindaklanjuti dan diteruskan kepada warga sekolah, 

utamanya bagi guru atau staf yang diberi tanggung jawab 

tersebut, agar tugas dan pekerjaannya itu dapat tercapai 

sesuai dengan rencana, maka sayapun juga kadang memberi 

materi ataupun dokumen tertulis yang erat hubungannya 

dengan tugas dan pekerjaannya. 

 
Berdasarkan pernyataan kepala sekolah tersebut di atas, 

secara eksplisit kepala sekolah menggunakan teknik untuk 

mempengaruhi yang menarik emosi dan logika untuk menimbulkan 

semangat terhadap pekerjaan, komitmen terhadap sasaran tugas. 

Dan contoh mengenai perilaku yang sesuai dengan harapan -

harapan dan rencana yang telah dibuat. 

Hal ini dipertegas oleh Yuliyanti pada tanggal 24 Juni 2022, 

yang diutarakan kepada peneliti, yaitu : 

Kepala sekolah sekarang ini terjun sendiri ikut bekerja 

dan membantu pekerjaan, hal ini mungkin maksudnya 

memberi contoh agar jangan takut gengsi, seperti contohnya 

ada kerja bakti di lingkungan sekolah, kepala sekolah sendiri 

juga ikut menyapu dan membersihkan halaman sekolah. 

 
Terhadap guru-guru yang berprestasi maupun kinerja 
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bawahan yang cukup bagus, memang kepala sekolah dalam 

pemberian penghargaan itu tidak berupa barang maupun uang 

secara langsung, tetapi kepala sekolah mengapresiasi dan berterima 

kasih terhadap guru yang bersangkutan, sebagaimana telah 

disampaikan oleh Sumarni Liambana guru kelas B pada tanggal 24 

Juni 2022, yang menyatakan bahwa : 

Kepala sekolah selalu memebrikan penghargaan terhadap 

guru yang berprestasi atau guru yang disiplin, biasanya 

disampaikan melalui ucapan terima kasih, kebetulan saya 

selaku guru kelas B, karena kepala sekolah sering 

menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap guru. 

 
Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa kepala 

sekolah berusaha membantu dan memberi nasihat -nasihat yang 

tujuannya juga meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, dan 

melakukan hal-hal yang membantu perolehan keterampilan 

seseorang, pengembangan professional, dan kemajuan karir. Dan 

adanya supervise juga merupakan rangkaian dari usaha 

peningkatan kompetensi guru dalam soal kegiatan Pembelajaran. 

Dari beberapa strategi kepala KB Baitul Qur’an Al-nazran 

dalam meningkatkan kinerja guru KB Baitul Qur’an Al-nazran dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

a) Kepala sekolah selalu membuat perencanaan program kerja, 

seperti penyusunan, pembuatan program semester bersama 

dengan guru, dan terjadwalnya supevisi kelas. 

b) Kepala sekolah berkonsultasi dan membuat keputusan serta 
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mendelegasikan peranan kepada para guru dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja, seperti pembenahan 

tenaga pengajar  

c) Kepala sekolah senatiasa memberi saran dan pemecahan 

masalah dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan 

dengan tugas dan pekerjaan para guru. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Judul tesis ini “Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Dan Profesionalisme Guru KB Baitul Qur’an Al-

Nazran Kota Makassar, hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: 

1. Sebagai kepala sekolah pembinaan-pembinaan terhadap guru 

telah di lakukan yang pertama kali adalah pembinaan disiplin, 

Dalam setiap kali rapat/pertemuan, selalu mengingatkan akan pentingnya 

disiplin guru dan pentingnya mentaati tata tertib guru yang telah dibuat 

bersama 

Setidaknya terdapat empat macam nilai yang harus diperhatikan 

yaitu: pembinaan mental, pembinaan moral, pembinaan fisik, dan 

pembinaan artistik Pembinaan moral yaitu membina para guru tentang 

hal -hal yang berakaitan dengan sikap batin dan watak, sehingga 

kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif agar para 

guru dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional. 

2. Situasi dan hubungan kerjasama yang harmonis di suatu sekolah 

memang sangat penting, dalam penerapannya saya menciptakan 

suasana terbuka maksudnya setiap guru diberi hak untuk menyatakan 

pendapat dan keinginan - keinginan terhadap perkembangan sekolah dan 

apabila ada masalah maka akan dipecahkan bersama, 

3. Setiap tahun bahkan setiap ada momen-momen saya 

mendelegasikan kepada guru-guru yang dianggapap mampu untuk 
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bergabung dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dan ini tidak 

selamanya menduduki jabatan itu, tetapi setiap kali ada momen 

bergantian biar terjadi penyegaran, dan saya berusaha untuk 

menyeimbangkan antara senior dan junior, tidak semuanya tugas 

itu dijabat oleh yang senior, tetapi saya libatkan juga yang junior, 

dalam rangka regenerasi, agar saling berbagi pengalaman. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Sebagai kepala sekolah yang diberikan mandat oleh pemerintah, 

untuk menjadi pemimpin di sekolah, sebaiknya melaksanakan 

tugasnya dengan penuh tanggung jawab, serta semua kebijakan yang 

diambil harus transparan, kepada bawahanya agar segala kegiatan di 

sekolah bisa berjalan dengan baik. 

2. Hendaknya kepala sekolah melakukan musyawarah dengan 

bawahannya setiap sekali sebulan melakukan evaluasi untuk 

menemukan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran di 

KB Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar, dengan tetap melakukan 

koordinasi, perencanaan, koordinasi, komunikasi sebagai bahan 

untuk meningkatkan kinerja guru dengan penuh tanggung jawab. 

3. Untuk mengatasi faktor penghambat terhadap penyelenggaraan 

pendidikan di KB Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar, khususnya 

keberhasilan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru maka 

di harapkan kesatuan langkah dan kebersamaan tujuan semua 

komponen sekolah baik kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang 
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tua serta masyarakat sekitar untuk bersama -sama melaksanakan visi 

dan misi sekolah. 
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PROFIL KB BAITUL QUR’AN AL-NAZRAN 

 

A. Profil Satuan Lembaga  

1. Profil Lembaga 

a. Nama Lembaga : KB/TK “Baitul Qur’an Al-Nazran” 

b. Alamat Lembaga : Jl. Dg Tata Lama Baji Pouwa Rt 

003/001,Kelurahan Mangngasa, 

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, 

Suawesi Selatan 

c. Telepon/Hp : 085145082515 

d. Tanggal Pendirian : 16 Desember 2019 

e. No. Akta Notaris : AHU-0002249.AH.01.04. Tahun 2020 

f. No. NPWP : 92.996.101.9-804.000 

g. No. Reekening : 8050007608 

h. Pendidik : 2 Orang 

i. Kegiatan Belajar : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Juma’at 

j. Waktu : 07.30 – 11.30 WITA 
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k. Jadwal KBM 

NO HARI WAKTU KEGIATAN 

1 Senin 07.30-11.30 WITA Cek Kebersihan 

2 Selasa 07.30-11.30 WITA Infak 

3 Rabu 07.30-11.30 WITA Mengaji/Praktek ibadah 

4 Kamis 07.30-11.30 WITA Makan Bersama 

5 Jum’at 07.30-10.30 WITA Olah raga dan seni budaya 

 

l. Jadwal Kegiatan harian TK/KB ‘Baitul Qur’an Al-Nazran” 

JAM Kegiatan Program Pengembangan 

06.30 – 

07.00 

Penataan 

Ruang Kelas 

 

07.00 – 

07.30 

Proses 

penyambutan 

kedatangan 

anak 

- Berkata sopan (member dan 

menjawab salam) 

07.30 - 

07.45 

Materi Pagi 

(Kebersihan 

diri/cuci 

tangan) 

- Pembiasaan perilaku hidup bersih 

sehat 

- Pembiasaan mengikuti aturan 

sederhana 

07.45 – 

08.00 

Bermain 

Motorik Kasar 

- Pembiasaan mengikuti aturan 

sederhana  
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- Bermain berbagai permainan 

tradisional untuk mengembangkan 

motorik kasar dan halus 

08.00 – 

08.15 

Transisi 

sebelum 

masuk kelas 

(berbaris, 

minum dan 

mengaji) 

- Pembiasaan bersabar dalam 

berbagai kegiatan  

- Pembiasaan mengikuti aturan 

sederhana  

- Pembiasaan perilaku hidup bersih 

sehat 

08.15 – 

08.30 

KEGIATAN 

PEMBUKA 

(membaca 

do’a 

harian,surat 

pendek dan 

hadits) 

- mengajak anak melakukan senam 

sederhana - Menggunakan 

berbagai bahan bacaan  

- Pembiasaan mengikuti aturan 

sederhana  

- Pengenalan berbagai doa 

sebelum melakukan kegiatan  

- Mengajak anak berbicara, 

mengemukakan pendapat, 

pengalaman sehari-hari 

Memberikan kesempatan pada 

anak untuk memilih kegiatan 

bermain yang disukainya 
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08.30 – 

09.15 

KEGIATAN 

INTI 

- pembiasaan mengamati, 

menanya, mencobakan untuk 

mencari tahu  

- pembiasaan membuat sesuatu 

dengan ide sendiri  

- pembiasaan berani melakukan 

tantangan baru  

- Pembiasaan melakukan kegiatan 

secara mandiri  

- pembiasaan saling membantu 

dengan guru dan teman  

- Bermain aktif di semua sentra 

dengan berbagai alat dan bahan 

untuk mengenalkan budaya, 

lingkungan alam dan 

fenomenanya, keaksaraan awal, 

penggunaan alat secara tepat, 

dan untuk menghasilkan karya 

seni.  

- Pembiasaan berkata santun 

(menggunakan kata terima kasih, 

maaf, tolong). 
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09.15 – 

09.30 

KEGIATAN 

PENUTUP 

- Pembiasaan menghargai hasil 

karya diri dan teman  

- Mengajak anak berbicara, 

mengemukakan pendapat, 

pengalaman sehari-hari 

09.30 – 

10.0 

Makan Sehat - Pembiasaan perilaku hidup bersih 

sehat  

- Pembiasaan bersyukur pada 

Tuhan 

10.00 – 

10.15 

Penutup 

(Pesan, do'a, 

surat pendek, 

haidts dan 

salam) 

- Pembiasaan bersyukur pada 

Tuhan  

- Pengenalan doa sesudah kegiatan  

- Pembiasaan memelihara berbagai 

ciptaan Tuhan  

- Menamakan emosi yang 

dirasakan anak 

10.15 – 

10.30  

Proses 

Penjemputan 

- Pembiasaan bersabar dalam 

berbagai kegiatan  

- Pembiasaan melakukan kegiatan 

secara mandiri  

- Pembiasaan transisi untuk 

berbagai situasi  
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- Pembiasaan berkata santun 

(menggunakan kata terima kasih, 

maaf, tolong). 

 

2. Data Peserta Didik 

DAFTAR NAMA SISWA 
TEMPAT TANGGAL 

LAHIR 
ALAMAT 

1. ANANDA RIZKY 

WARMAN 

 

2. AL HANAN TSANY 

RISELA  

 

3. HAYFA QURRATUL 

AIN 

 

4. HAIKAL AL BARIQ 

 

 

5. MUH.ALGAZALI 

 

 

UJUNGPANDANG 

12 MARET 2017 

 

MAKASSAR 12 

OKTOBER 2015 

 

MAKASSAR 6 

SEPTEMBER 2015 

 

MAKASSAR 22 

AGUSTUS 2015 

 

MAKASSAR 3 

NOVEMBER 2016 

 

JLN,DG TATA 

LAMA NO.29 

 

JLN. BUAKANA 

N0.56 

 

JLN. DG TATA 

LAMA BAJIPAUWA 

 

JLN. DG TATA 

LAMA BAJIPAUWA 

 

JLN. DG TATA 

LAMA BAJIPUWA 
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6. MUH.ADAM 

ABRAHAM 

 

7. MUH. 

NAUFALAFKAR 

SYAHPUTRA  

 
8. MUH.ALFA RISKY 

PRATAMA 

 

 

9. MIFTAHUL ULUM  

 

 

10. MUH.BILAL 

UMASANGAJI 

 

11. MUH.SYAHRUL 

RAMADHAN  

 

12. MUH.YUSUF 

PRATAMA  

 

MAKASSAR 18 

NOVEMBER 2016 

 

MAKASSAR 8 

SEPTEMBER 2015 

 

 
MAKASSAR 1 

NOVEMBER 

2015 

 

GOWA 20 

SEPTEMBER 2014 

 

MAKASSAR 5 MEI 

2016 

 

UJUNG PANGDANG 

15 JULI 2015 

 

UJUNG PANDANG 

24 JANUARY 2012 

 

JLN.DG TATA 

LAMA BAJI 

PAUWA 

JLN. DG TATA 

LAMA BAJIPAUWA 

 

 
JLN DG TATA 

LAMA BAJIPAUWA 

 

 

JLN DG TATA 

LAMA BAJIPAUWA 

 

JLN DG TATA 

LAMA BAJIPAUWA 

 

JLN. DG TATA 

LAMA BAJIPAUWA 

 

JLN. DG TATA 

LAMA BAJIPAUWA 
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13. SYAHRUL 

RAMADHAN 

KHA’SYA 

 

14. MUH. LUTFI ARI 

SAPUTRA 

MAKASSAR 15 

AGUSTUS 2012 

 

 

MAKASSAR 5 

JANUARI 2015 

JLN PALLANTIKAN 

L.1 

 

 

JLN LANDAK 

BARU NO 131 

 

B. Visi, Misi dan Tujuan KB Baitul Qur’an Al-nazran 

1. Visi KB Baitul Qu’ran Al-Nazran 

a. Terwujudnya anak usia dini yang kreatif dan potensial 

b. Terwujudya PAUD yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan 

pentingnya pendidikan anak usia dini 

c. Terwujuudnya generasi qur’ani yang berakhlak mulia dan 

menjunjung tinggi ilai nilai islam. 

2. Misi KB Baitul Qu’ran Al-Nazran 

a. Menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif serta 

membangun anak didik yang memiliki kemampuan, kreatif, cerdas, 

dan mudah beradaptasi dengan lingkugan sekitar 

b. Member layanan pendidikan bagi anak usia dini bagi masyarakat 

c. Menumbuhkan rasa tanggungjawab dan kedisiplianaan terhadap diri 

anak 
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3. Tujuan Satuan PAUD/ Kelompok Bermain 

a. Pendidikan sebagai pross dalam diri anak, anak diberi kesempatan 

belajar secara optimal 

b. Pendidikan sebagai proes sosialisasi. Tempat y 

c. ang membuat anak menjadi manusia yang bertanggungjawab 

d. Pendidikan sebagai proses pembentukan kerjasama peran, manusia 

sebagai mahluk social yang saling melengkapi 

e. Terwujudnya layanan pedidikan anak usia dini di lingkungan 

masyarakat, khususnya di jalan Daeng Tata Lama Baji Pouwa 

C. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN MUATAN 

 Program pengembangan berisi : 

❖ Nilai Agama dan Moral 

❖ Fisik Motorik 

❖ Kognitif 

❖ Bahasa 

❖ Sosial Emosial 

❖ Seni 

 Kompetensi Inti 

Gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak 

pada akhir layanan PAUD usia 6 (enam) tahun 

Secara terstruktur kompetensi inti dimaksud mencakup: 

o Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual. 

o Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial. 
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o Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan. 

o Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 

 Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini 

berisikan kemampuan dan muatan pembelajaran untuk suatu tema 

pembelajaran pada PAUD yang mengacu pada Kompetensi Inti. 

Kompetensi Dasar dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan 

pengelompokkan kompetensi inti sebagai berikut: 

o Kelompok1:kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam 

rangka menjabarkan KI-1 

o Kelompok 2: kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka 

menjabarkan KI-2 

o Kelompok 3: kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam 

rangka menjabarkan KI-3 

o Kelompo 4: kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangka 

menjabarkan KI-4. 

A. Uraian dari setiap Kompetensi Dasar untuk setiap kompetensi inti 

adalah sebagai berikut. 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
 

 

KI-1. Menerima ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1.  Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaan-

Nya 
 

1.2.  Menghargai diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan sekitar sebagai rasa syukur 

kepada Tuhan 

 

KI-2. Memiliki perilaku 

hidup sehat, rasa ingin 

tahu, kreatif dan estetis, 

percaya diri, disiplin, 

mandiri, peduli, mampu 

bekerjasama, mampu 

menyesuaikan diri, jujur, 

dan santun dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, pendidik 

dan/atau pengasuh, dan 

teman 

2.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup 

sehat 
 

2.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

ingin tahu 
 

2.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

kreatif 
 

2.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

estetis 
 

2.5. 2. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

percaya diri 
 

2.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat 

terhadap aturan sehari-hari untuk melatih 

kedisiplinan 

 

2.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

sabar (mau menunggu giliran, mau mendengar 

ketika orang lain berbicara) untuk melatih 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
 

 

kedisiplinan 

2.8.  Memiliki perilaku yang mencerminkan 

kemandirian 
 

2.9. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

peduli dan mau membantu jika diminta 

bantuannya 

 

2.10. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

kerjasama 
 

2.11. Memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan 

diri 
 

2.12. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

jujur 
 

2.13. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

santun kepada orang tua, pendidik dan/atau 

pengasuh, dan teman 

 

KI-3. Mengenali diri, 

keluarga, teman, pendidik 

dan/atau pengasuh, 

lingkungan sekitar, 

teknologi, seni, dan 

budaya di rumah, tempat 

3.1 Mengenal kegiatan beribadah sehari-hari  

3.2 Mengenal perilaku baik sebagai cerminan 

akhlak mulia 
 

3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan 

 gerakannya untuk pengembangan motorik 

kasar dan motorik halus 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
 

 

bermain dan satuan 

PAUDdengan cara: 

mengamati dengan indra 

(melihat, mendengar, 

menghidu, merasa, 

meraba); menanya; 

mengumpulkan informasi; 

mengolah informasi/ 

mengasosiasikan, dan 

mengkomunikasi-kan 

melalui kegiatan bermain 

3.4 Mengetahui cara hidup sehat  

3.5 Mengetahui cara memecahkan masalah sehari-

hari dan berperilaku kreatif 
 

3.6 Mengenal benda -benda disekitarnya (nama, 

warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, 

tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya) 

 

3.7 Mengenal lingkungan sosial (keluarga, teman, 

tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, 

transportasi) 

 

3.8 Mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, 

cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll) 
 

3.9 Mengenal teknologi sederhana (peralatan 

rumah tangga, peralatan bermain, peralatan 

pertukangan, dll) 

 

3.10 Memahami bahasa reseptif (menyimak dan 

membaca) 
 

3.11 Memahami bahasa ekspresif 

(mengungkapkan bahasa secara verbal dan 

non verbal) 

 

3.12 Mengenal keaksaraan awal melalui bermain  

3.13 Mengenal emosi diri dan orang lain  
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
 

 

3.14 Mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat 

diri 
 

3.15 Mengenal berbagai karya dan aktivitas seni  

KI-4. Menunjukkan yang 

diketahui, dirasakan, 

dibutuhkan, dan dipikirkan 

melalui bahasa, musik, 

gerakan, dan karya 

secara produktif dan 

kreatif, serta 

mencerminkan perilaku 

anak berakhlak mulia 

4.1.  Melakukan kegiatan beribadah sehari-hari 

dengan tuntunan orang dewasa 
 

4.2. M enunjukkan perilaku santun sebagai 

cerminan akhlak mulia 
 

4.3.  Menggunakan anggota tubuh untuk 

pengembangan motorik kasar dan halus 
 

4.4.  Mampu menolong diri sendiri untuk hidup 

sehat 
 

4.5.  Menyelesaikan masalah sehari-hari secara 

kreatif 
 

4.6.  Menyampaikan tentang apa dan bagaimana 

benda-benda disekitar yang dikenalnya 

(nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, 

suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya) 

melalui berbagai hasil karya 

 

4.7.  Menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk 

gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, 

dll tentang lingkungan sosial (keluarga, 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
 

 

teman, tempat tinggal, tempat ibadah, 

budaya, transportasi) 

4.8.  Menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk 

gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, 

dll tentang lingkungan alam (hewan, 

tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll) 

 

4.9.  Menggunakan teknologi sederhana 

(peralatan rumah tangga, peralatan bermain, 

peralatan pertukangan, dll) untuk 

menyelesaikan tugas dan kegiatannya 

 

4.10. Menunjukkan kemampuan berbahasa 

reseptif (menyimak dan membaca) 
 

4.11. Menunjukkan kemampuan berbahasa 

ekspresif (mengungkapkan bahasa secara 

verbal dan non verbal) 

 

4.12. Menunjukkan kemampuan keaksaraan awal 

dalam berbagai bentuk karya 
 

4.13. Menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar  

4.14. Mengungkapkan kebutuhan, keinginan dan 

minat diri dengan cara yang tepat 
 

4.15. Menunjukkan karya dan aktivitas seni  
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
 

 

dengan menggunakan berbagai media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAT MEDIA BELAJAR / PENDUKUNG ALAT ADMINISTRASI 

 

No 

 

Nama Alat / Judul 

Buku 

Jumlah Keadaan Alat / 

Buku 

Jumlah 

Total 

 

Ket 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 
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I Alat Pendukung 

Administrasi 

     

 1. Komputer 1 - 1 2  

 2. Mesin Ketik - 1 - 1  

II Alat Media Belajar      

 A. Buku Paket 

1. Iqra 

2. Buku Menulis  

3. Buku Gmabar 

4. Buku membaca 

5. Buku Cerita 

 

50 

83 

75 

103 

78 

1 

 

9 

- 32 

5 

20 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

41 

83 

107 

108 

98 

1 

 

 B. Buku Petunjuk Guru 

1. RPPH 

2. RPPM 

3. PROSEM 

 

2 

2 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2 

2 
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ALAT MEDIA BELAJAR / PENDUKUNG ALAT 

ADMINISTRASI 

 

No 

 

Nama Alat / Judul 

Buku 

Jumlah Keadaan Alat / 

Buku 

Jumlah 

Total 

 

Ket 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

I Alat Peraga      

 1. Kartu Huruf Abjad      

 2. Kartu Lamabang 

Bilangan 

3. Puzzle Gambar 

4. Blok Susun 

5. Blog warna 

6. Menara blok 

7. Balok Asesoris 

     

II Alat Olah Raga      

 1. Bola Volly 

2. Bola Kaki 

3. Bola Basket 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

 

  



 

DATA MOBILER 

 

No 

Nama Mobiler 

Jumlah Keadaan Alat / 

Buku 

Jumlah 

Total 

 

Ket 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 Lemari Arsip 2 - - 2  

2 Meja Guru 5 - - 5  

4 Kursi Guru 5 - - 5  

5 Meja TU 1 - - 1  

6 Kursi TU 1 - - 1  

7 Meja Siswa 50 - - 50  

8 Kursi Siswa 50 - - 50  

9 Papan Tulis 3 - - 3  

10 Lemari Buku 1 - - 1  

11  Laptob 1 - - 1  

12  Printer 1 - - 1  

 

 

 

 

 

  



 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH 

 
a. Kepemimpinan 

1. Bagaimana proses penyusunan dan perumusan visi, misi dan tujuan 

di KB Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar? 

2. Bagaimanakah melakukan sosialisasi visi, misi dan tujuan di KB 

Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar? 

3. Bagaimana peran kepemimipinan terkait dengan pengembangan 

kurikulum yang digunakan di KB Baitul Qur’an Al-Nazran Kota 

Makassar? 

4. Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah menunjang 

peningkatan kualitas sekolah? 

5. Bagaimana cara pemimpin untuk berkomunikasi dan mendiskusikan 

proses yang berkembang dalam lembaga? 

6. Bagaimana bentuk hubungan kepala Sekolah dengan warga 

Sekolah (guru, Pesrta didik dan karyawan)? 

7. Bagiamana kepala Sekolah memotivasi para warga Sekolah(guru, 

Pesrta didik dan karyawan)? 

8. Apakah semua warga Sekolah mentaati peraturan Sekolah yang 

telah ditetaapkan? 

9. Apakah kepala Sekolah memberikan sanksi kepada warga Sekolah 

yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapka Sekolah? 

10. Apakah kepala Sekolah melibatkan guru dan karyawan dalam setiap 

upaya pemecahan masalah dan pengendalian proses? 



 

11. Bagiamana cara kepala Sekolah menjaga keutuhan dan eksistensi 

lembaga? 

12. Bagiamana cara pemimpinan menumbuhkan kepada warga 

Sekolah rasa memiliki dan tanggung jawab? 

13. Bagaimana cara kepala sekola mengendalikan konflik internal yang 

terjadi di dalam lembaga? 

14. Inovasi seperti apa yang dikembangkan pimpinan dalam 

meningkatkan kualitas lembaga? 

15. Faktor apa saja yang mendukung pimpinan dalammenjalankan 

perannya? 

16. Faktor apa saja yang menghambat pimpinan dalam menjalankan 

perannya? 

17. Apakah sering dilakukan evaluasi kinerja warga Sekolah dengan 

melibatkan staf, guru, karyawan, wali murid dan perwakilan Pesrta 

didik? 

18. Apa prioritas kepala Sekolah dalam menjalankan kinerjanya sebagai 

pimpinan, manajer dan pengembang kurikulum. 

b. Pemberdayaan Guru 

1. Usaha-usaha seperti apa yang dilakukan kepala Sekolah dalam 

pemberdayaan guru di Sekolah? 

2. Dengan cara apa saja kepala Sekolah memberikan informasi kepada 

guru tentang visi, misi dan pengembangan job deskriptio n? 

3. Apakah kepala Sekolah menyelenggarakan pelatihan bagi guru? 



 

4. Bagaimana metode pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka 

meningkatkan keterampilan guru? 

5. Apakah kepala Sekolah melakukan analisis kebutuhan pelatihan 

sebelum diselenggarakan? 

6. Perisiapan apa saja yang dilakukan sebelum diadakan pelatihan? 

7. Apakah dilaksanakan kerjasama dengan pihak lain jika diadakan 

pelatihan? 

8. Bagiamana bentuk kerjasama dengan pihak luar dalam ranga 

pelatihan dan pengembangan? 

9. Bagaimana metode pengembangan yang dilakukan kepala Sekolah 

dengan pihak luar dala rangka meningkatkan kemampuan guru? 

10. Apakah dilakukan kegiatan evaluasi setelah diadakan pelatihan dan 

pengembangan? 

11. Apakah feed back (umpan balik) setelah diadakan pelatihan-

pelatihan dan pengembangan? 

12. Bagaimana bentuk feed back (umpan balik) setelah diadakan 

pelatihan- pelatihan dan pengembangan? 

13. Bagaimana kepala Sekolah memberikan wewenang dan tanggung 

jawab kepada guru dan staf? 

14. Apakah kepala Sekolah memberikan dukungan kepada guru dalam 

menjalankan tugasnya? 

15. Apakah kepala Sekolah memeberikan otonomi atau kebebasan 

kepada guru dalam menjalankan tugasnya? 



 

16. Apakah kepala Sekolah selalu berbagai informasi (baik dari dalam 

dan luar) kepada guru untuk meningkatkan kualitas Sekolah? 

17. Bagimana respon guru dalam upaya memberdayakan yang 

dilakukan kepala Sekolah? 

18. Penghargaan seperti apa yang diberikan kepala Sekolah kepada 

guru yang berprestasi? 

19. Bagaiamana cara kepala Sekolah memeberikan peluang kepada 

guru untuk terlibat dan mengambil peran dalam proses yang terjadi 

di Sekolah? 

20. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala/penghambat dalam 

pemberdayaan guru? 

21. Apa faktor pendukung dalam kegiatan yang berkaitan dengan usaha 

pemberdayaan guru? 

22. Bagaimana bentuk pemberdayaan guru dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran? 

23. Apa dampak pemberdayaan guru tehadap organisasi dan iklim yang 

ada Sekolah? 

24. Apakah kepala Sekolah selalu melakukan monitor terhadap 

kemajuan lembaga? 

 

 

  



 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

 

a. Kinerja 

1. Apa bentuk dan kendala Sekolah dalam melakukan peberdayaan 

guru? 

2. Bagaimana bapak/ibu mendapatkan informasi yang menyeluruh dari 

Sekolah? 

3. Apakah bapak ibu guru selalu dikaitkan dalam kegiatan pelatihan, 

baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal? 

4. Apa kelebihan-kelebihan dari kegiatan pelatihan -pelatihan tersebut? 

5. Apakah metode pelatihan-pelatihan dapat dijadikan motivasidalam 

peningkatan sumber daya Sekolah? 

6. Apakah hasil pelatihan dan pengembangan dipraktikkan oleh bapak 

ibu guru di dalam proses pembelajaran? 

7. Apa kendala pelatihan-pelatihan dan pengembangan bagi bapak ibu 

guru? 

8. Apakah ada pengaruh positif dari kegiatan -kegiatan yang dilakukan 

kepala Sekolah terhadap kualitas pembelajaran? 

9. Bagaimana hubungan guru dan kepala Sekolah? 

10. Apakah kepala Sekolah memberikan reward (hadiah) kepada guru 

yang berprestasi? 

11. Bagaimana sikap kepala Sekolah jika ada guru yang kurang patuh 

terghadap aturan-aturan yang telah ditetapkan? 



 

12. Apakah bapak/ibu guru dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

yang terjadi di madarsah ? 

13. Bagiaman hubungan antara guru dan guru? 

14. Apakah ada forum kerjasama yang dilakukan bapak/ibu guru yang 

mengajar pada materi yang sama? 

15. Apaka guru mengunakan berbagai metode dalam pembelaaran? 

16. Apakah faslitas dan sarana prasarana sudah menunjang proses 

pembelajaran? 

17. Apakah pimpinan selalu mengadakan evaluasi dengan guru dan            

staf ? 

b. Kedisiplian 

1. Bagaimana gambaran kedisiplinan yang diterapkan di KB Baitul 

Qur’an Al-nazran Kota Makassar? 

2. Ditujukan kepada siapa saja penanaman kedisplinan di Sekolah ini? 

3. Bagaimana respon guru, Pesrta didik dan karyawan? 

4. Apakah warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan kebijakan 

tentang kedisiplinan? 

5. Apakah ada reward (hadiah) bagi warga sekolah yang tidak disiplin? 

6. Apa sanksi bagi guru, Pesrta didik dan karyawan yang melanggar 

kedisiplinan? 

7. Apa dampak dari penanaman kedisplinan bagi warga sekoilah? 

 

 



 

PEDOMAN WAWANCARA BAGI WAKIL KEPALA SEKOLAH 

 
1. Kurikulum apa yang digunakan di KB Baitul Qur’an Al-Nazran? 

2. Aspek apa sajakah yang dikembangkan dalam kurikulum tersebut? 

3. Siapa saja yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum tersebut? 

4. Bagiamanakah sikap guru berdadaptasi t erhadap perubahan 

kurikulum tersebut? 

5. Apakah ada pengawasan dalam proses belajar mengajar? 
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 Ruangan Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara dengan Kepala KB Baitul Qur’an Al-Nazran Kota Makassar, 
Fatmawati Tgl. 24 Juni 2022 
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