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SARI 
 
 
Gatot Supriyadi, 2007. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penerapan 

Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1  Magelang. Tesis 
Program Study Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dr.H.Achmad Slamet, 
M.Si, II. Dr.Joko Widodo, M.Pd. 

 
Kata kunci : Kepemimpinan, Tata Nilai, Manajemen Berbasis Sekolah. 

Latar belakang penelitian ini adalah adanya kenyataan bahwa peran 
kepemimpinan Kepala Sekolah dalam penerapan MBS belum optimal. Salah 
satu upaya yang efektif untuk mendukung pelaksanaan MBS adalah 
memperdayakan peran kepemimpinanya. Oleh karena itu peran kepeminpinan 
Kepala Sekolah harus ditingkatkan sesuai tata nilai yang ideal.  

Fokus penelitian ini adalah peran kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 
Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1  Magelang. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif dengan pengamatan terhadap tiap-tiap aspek. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Kepala Sekolah 
dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Magelang 
menunjukkan bahwa peran Kepala Sekolah selaku leader, manajer, dan sebagai 
pelayan pemakai hasil pendidikan telah sesuai dengan tata nilai yang ideal. Hal 
ini akan sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan proses 
pembangunan pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. 
Penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus memberi arah bagi sikap 
dan perilaku  Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas sehari-hari, selain itu, 
tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha 
mewujudkan visi dan misi.  

Nilai-nilai yang harus diperhatikan oleh Kepala Sekolah meliputi: (1) 
Input values yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam rangka mencapai 
keunggulan yang meliputi: amanah, profesional, antusias, bertanggung jawab, 
kreatif, disiplin, peduli dan pembelajaran sepanjang hayat. (2) Process values 
yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan untuk mencapai dan mempertahankan 
kondisi yang diinginkan yaitu meliputi: visioner dan berwawasan, menjadi 
teladan, memotivasi mengilhami, memberdayaan, membudayakan, taat azas, 
koordinatif, dan bersiergi dalam rangka kerja tim serta akuntabel. (3) Output 
values yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan oleh para stakeholders yaitu: 
produktif (efektif dan efesien), dapat dipercaya (andal), responsif dan aspiratif, 
antipatif dan inovatif serta demokratif, berkeadilan dan inklusif. 

Nilai masukan yang tepat akan mengantisipasi karakteristik Kepala 
Sekolah, nilai masukan selanjutnya akan menjalankan nilai proses dengan baik 
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dalam manajemen organisasi sekolah untuk meningkatkan mutu. Selanjutnya 
nilai input dan nilai proses akan menghasilkan nilai keluaran yang akan 
memfokuskan pada hal-hal yang diharapkan dalam mencapai visi dan misi yang 
telah ditetapkan dengan lebih baik. 

Disarankan hendaknya Kepala Sekolah selalu memberikan contoh dan 
sosialisasi tentang tata nilai yang ideal kepada para staf dalam usaha 
mewujudkan visi dan misi. 

 

 



 

ix 

 
ABSTRACT 

 
 
Gatot Supriyadi, 2007: The Leadership Contribution of the Headmaster on 

Applying the School Based Management Application of SMAN 1 Magelang. 
Thesis. Educational Management Postgraduate Studies of Semarang State 
University. Supervisors: I. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si., II. Dr. Joko 
Widodo, M.Pd. 

 
Keyword: Leadership, System Value, School based Management. 
 

The background of this research is the presence of the reality that the 
leadership contribution of headmaster on applying School Based Management 
application hasn’t optimum yet. One of the effective efforts to support the 
implementation of SBM is to trick out the leadership contribution. Because of 
that, the leadership contribution of headmaster have to be increased idealize of the 
system value.  

Focus of the research is the leadership contribution of the headmaster on 
applying the School Based Management application of SMA Negeri 1 Magelang. 
This study is descriptive qualitative. The result of data analysis is obtained by 
interviews, direct observations, and documents exploration. The data analysis uses 
qualitative methods by survey for its aspects. The result of the research shows that 
school leadership contribution on using School Based Management (SBM) of 
SMA Negeri 1 Magelang shows that the headmaster contribution as the leader, 
manager, and as the server and user of the education result has appropriate to the 
idealize system value. This matter will decide the result on building process of the 
education as the vision and mission that have been decided before. The decision 
of the system value that it is as a basic and as the direction for the attitude and 
behavior of the headmaster in perform its duty. Beside of that, the systems value 
will unite of mind and heart in the effort to create vision and mission. 

Some values that have to make the attention for the headmaster are as 
follows: (1) input values are the values have to make the attention on reaching the 
success include: trusteeship, professional, enthusiastic, responsibility, creative, 
discipline, care, and the education as rest of life. (2) Process value is the values 
that have to make the attention for reaching and defend the condition that he want 
to be include: visionary and the insight, to be the frontier, motivation, inspiration, 
trick up, in line with the principle, coordinative, and synergy on team work and 
accountable. (3) Output values is the values that have to make the attention by the 
stakeholders as follows: productive (effective and efficient) can be trusted, 
responsive, and aspirate, can predict the future, innovative, and also democratize, 
have the justice and inclusive.  The exact input values will anticipate the 
characteristics of the headmaster; input values will be going on the process value 
well even in the school organization of the management to increase the value. 
Input values and process values will create output values that will focus for the 
things which be hoped get the vision and mission that have been decided better.  
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Be suggested that the headmaster be always gives the example and socialize 
about idealize system values to the staffs on the effort to create the vision and 
mission. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari “School Based 

Management”. Istilah ini muncul pertama kali di Amerika; pertama kali masyarakat 

mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan 

masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang 

memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan 

nasional, otonomi diberikan agar sekolah leluasa dalam mengelola sumber daya dan 

sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih 

tanggap terhadap kebutuhan setempat. 

Kewenangan yang tertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang 

dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan, 

diantaranya (1) Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung 

kepada peserta didik, orang tua dan guru, (2) Bertujuan memanfaatkan sumber daya 

lokal. (3) Efektifitas dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, 

hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru dan iklim 

sekolah (4) Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan 

guru dan manajemen sekolah. 

Berdasarkan konteks diatas, MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi 

pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang 

lebih baik dan memadai bagi para peserta didik, otonomi dalam manajemen 

merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 

terhadap pendidikan. Penerapan MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien 

apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan 
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sekolah. Manfaat penerapan MBS yang efektif menurut Kathleen dkk (2002) secara 

spesifik diidenfikasikan sebagai berikut, (a) Memungkinkan orang-orang yang 

kompeten disekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan 

pembelajaran. (b) Memberikan peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat 

dalam pengambilan keputusan penting. (c) Mendorong munculnya kreatifitas dalam 

merancang bangun program pembelajaran (d) Mengarahkan kembali sumber daya 

yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan sekolah. (e) 

Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru makin 

menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran dan biaya-biaya program-

program sekolah. (f) Meningkatkan motifasi guru dan mengembangkan 

kepemimpinan baru di semua level. 

Dalam hal ini manajemen SMA Negeri 1  Magelang dituntut untuk mampu 

mengantarkan dimensi pembaruan pendidikan menengah dari pola, manajemen 

terpusat ke pola manajemen mandiri (Manajemen Berbasis Sekolah), yaitu salah 

satunya melalui penempatan Kepala Sekolah yang berkualitas unggul 

(Djojonegoro,1998) Oleh karena itu mengetahui seberapa besar kemampuan sekolah 

sebagai upaya meningkatkan kinerjanya menjadi sangat penting. 

Kinerja kepala SMA Negeri 1  Magelang dalam dimensi manajerial diukur 

dari peran yang disandangnya, bakat dan kemampuannya yang diperlukan untuk 

melaksanakan peran tersebut dan usaha yang dicurahkan untuk mewujudkan bakat 

dan kemampuan dalam peran yang dipegang (Mulyadi, 1998). Disamping itu kepala 

SMA Negeri 1  Magelang sebagai manajer dituntut utuk dapat membuat perencanaan 

program kerja, mengorganisir kegiatan persekolahan, memberdayakan dan 

mengembangkan staf, melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi seluruh 

kegiatan sekolah. sementara itu hasil penelitian Bank Dunia pada tahun 1998, 

menemukan banyak Kepala Sekolah yang tidak memiliki kualifikasi memadai, baik 



3 

 

kompetensi professional maupun kemampuan manajerial dan kepemimpinannya. Hal 

ini disebabkan karena Kepala Sekolah kurang atau tidak memiliki otonomi dalam 

menjalankan sekolah atau mengalokasikan sumber daya yang tersedia. 

Disisi lain SMA saat ini memiliki komitmen untuk melakukan pembaharuan 

pendidikan, yaitu melakukan perubahan dari dimensi lama menuju dimensi masa 

depan. Salah satu perubahan pola lama ke pola baru yaitu dari manajemen terpusat ke 

manajemen mandiri (desentralisasi). Penerapan manajemen terdesentralisasi disini 

yaitu manajemen berbasis sekolah (school based management) 

Demikian kompleknya Penerapan MBS maka fungsi pemimpin (Kepala 

Sekolah), harus mampu menciptakan (1) Perencanaan yaitu melakukan perencanaan 

secara makro dan apa saja yang akan dicapai oleh organisasinya (2) 

Mengorganisasikan (organizing atau staffing) struktur organisasi dan orang- orang 

dalam organisasi untuk menggarap berbagai kegiatan dalam organisasinya. (3) 

Pelaksanaan (actuating atau implementing) berdasarkan perumusan dan kesepakatan 

dengan berbagai norma yang mesti dipatuhi dalam pelaksanaan tugas setiap personil 

dalam organisasi. (4) Pengecekan, pengawasan dan penilaian (controling, monitoring, 

evaluating) berbagai kegiatan pelaksanaan operasional dari seluruh sistem organisasi. 

Menurut Delozier (1989) yang dikutip oleh Slamet Achmad (2005) Keempat 

fungsi pimpinan tersebut saling terkait, fungsi pengorganisasian akan melekat pada 

fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, ketiga fungsi terakhir memerlukan 

pengelolaan pimpinan melalui mekanisme kemampuannya alam pengorganisasian 

atau istilah sebagai proses manajemen strategis. 

Maka berdasarkan model manajemen strategis pendidikan tersebut dapat 

dihasilkan suatu pula kepemimpinan partisipasif yang dapat diimplementasikan 

dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan manajemen 

strategis akan diperoleh suatu landasan teoritis mengenai kompetensi Kepala Sekolah 
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berkenaan dengan kinerjanya. Adapun kinerja Kepala Sekolah yang dimaksud adalah 

adanya suatu keharusan bagi Kepala Sekolah agar mampu (1) Menjabarkan visi 

sekolah ke dalam misi target mutu dalam kepemimpinannya. (2) Merumuskan tujuan 

target mutu yang ingin dicapai sekolahnya (3) Bertanggung jawab dalam membuat 

keputusan anggaran sekolah (4) Mampu menciptakan sebuah pembaharuan dalam 

manajemen pendidikan. (5) Melakukan komunikasi dalam menciptakan dukungan 

intensif dari orang tua siswa dan masyarakat serta instansi lain termasuk Du atau Di. 

(6) Menciptakan keterlibatan  guru, orang tua dan anggota masyarakat yang lain 

dalam pengambilan keputusan penting sekolah (7) Menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang efektif bagi siswa (8) Bertanggung jawab atas perencanaan 

partisipasif mengenai pelaksanaan kurikulum. (9) Menganalisis kekuatan dan 

kelemahan yang ada dalam sekolahnya. (11) Membuat rencana startegi dan program 

pelaksanaan dan peningkatan mutu sekolah (12) Merumuskan program supervisi 

sekolah. 

Dari kondisi yang telah dipaparkan, kepemimpinan Kepala Sekolah yang kuat 

dan mampu mengembangkan semua potensi sekolah yang ada dan dapat berfungsi 

secara optimal merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian yang serius. 

Dengan kata lain kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan kunci yang strategis 

dalam penerapan MBS. 

Kepala Sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinannya 

akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan sekolah. 

Oleh karena itu dalam pendidikan modern, kepemimpinan Kepala Sekolah harus 

mendapatkan perhatian yang cukup serius. 

School Based Management (SBM) menurut Brown (1990), akan dapat 

meningkatkan produktifitas sekolah, memberikan fleksibelitas pengelolaan dan 

meningkatkan akuntabilitas, serta mampu melakukan perubahan, sedangkan menurut 
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Mohrman (1994), strategi SBM yang melibatkan guru, siswa, orang tua siswa dan 

komunitas lingkunganya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah. 

SMA Negeri 1 Magelang tergolong tua, karena sekolah ini dirintis sejak tahun 

1947 dengan melalui sejarah yang panjang, barulah pada bulan September 1959 

secara resmi SMA Negeri 1 Magelang disyahkan dan mempunyai gedung sendiri 

yang beralamat di jalan Cempaka kota Magelang sebagai sekolah kebanggaan 

masyarakat diwilayah Kedu khususnya bagi masyarakat kota Magelang. Hal ini 

mengandung maksud bahwa keberadaan sekolah ini dengan segala prestasinya sudah 

mendapatkan pengakuan dan dukungan masyarakat. Meskipun dikawasan tersebut 

prasyarat penting dalam penerapan MBS. Dalam hal ini, Jalal (2001: 160) 

mengatakan bahsa MBS menuntut komitmen semua unsur terkait, termasuk 

masyarakat. 

Dengan memiliki 66 orang guru, SMA Negeri 1 Magelang siap menjadi 

jembatan meraih prestasi. Dari jumlah guru tersebut 39 orang guru telah menduduki 

golongan/ruang IV dan 27 orang guru telah menduduki golongan/ruang III. Serta 

didukung oleh karyawan sebanyak 24 orang. Prestasi yang dimiliki oleh guru-guru 

tersebut menunjukkan adanya suatu kapasitas yang profesional dan berkualitas. Para 

pengajar juga telah sesuai dengan mata pelajaran keahliannya dan memiliki sertifikat 

penataran serta peningkatan mutu sebagai guru mata pelajaran yang mereka miliki. 

Bertolak dari kenyataan ini, maka SMA Negeri 1 Magelang telah memiliki guru-guru 

yang dapat diandalkan. 

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang mendukung terciptanya 

proses pembelajaran yang kondusif. Fokus utama MBS membuat Taruna (2001:4) 

adalah terwujudnnya pembelajaran yang aktif dan kreatif. Saat ini SMA Negeri 1 

Magelang memiliki 21 ruang kelas dan sarana lain, diantaranya lapangan olah raga, 
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laboratorium IPA, Biologi, Kimia, Fisika, Bahasa dan Komputer serta tempat Ibadah 

dan Aula dengan ditunjang oleh lingkungan sekolah yang asri. 

SMA Negeri 1 Magelang hingga saatini telah memiliki banyak prestasi 

akademis maupun non akademis pada tingkat daerah Jateng maupun Nasional. 

Prestasi akademis dalam perolehan NEM tahun pelajaran 2006/2007 adalah untuk 

program IPA dengan rata-rata 27,07 menduduki peringkat ke-3 dan program IPS 

dengan rata-rata 28,30 menduduki peringkat ke-1 se-Jawa Tengah, sedang prestasi 

non akademisnya antara lain dibidang KIR (Karya Ilmiah Remaja), Pentas Seni, 

Parade Musik, Olah raga dan lain-lain. 

SMA Negeri 1 Magelang pada tahun pelajaran 2006/2007 merupakan salah 

satu sekolah yang ditingkatkan standarnya menjadi sekolah bertaraf internasional. 

Kepemimpinan Kepala Sekolah adalah cara atau usaha Kepala Sekolah dalam 

mempengaruhi, mendorong, dan menggerakkan guru, orang tua siswa dan pihak lain 

yang terkait, untuk bekerja, berperan serta guna mencapai tujuan yang ditetapkan 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang merupakan salah satu Kepala Sekolah yang telah 

mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) Manajemen Berbasis Sekolah dan 

semenjak tahun pelajaran 2001 atau 2002 mulai menerapkan MBS, sehingga SMA 

Negeri 1  Magelang adalah salah satu SMA yang maju terbukti dengan prestasi yang 

telah dicapai, baik prestasi belajar siswa, maupun prestasi olah raga, maupun seni 

dengan nilai Akreditasi A. 

Menurut Depdiknas (2001), esensi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

adalah adanya otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk 

mencapai sasaran mutu sekolah, berdasarkan uraian diatas dapat diidentifikasikan 

bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja kepala SMA Negeri 1  Magelang 

dalam MBS adalah bagaimana nilai-nilai yang diharapkan ditentukan dalam diri 

setiap penyelenggara dan penggelola pendidikan dalam rangka mencapai keunggulan, 
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nilai-nilai yang diperhatikan dalam rangka mencapai dan mempertahnkan kondisi 

yang diinginkan serta nilai-nilai yang dituntut oleh pemakai layanan pendidikan. 

Memperhatikan pentingnya peran Kepala Sekolah dalam tata nilai penggelolaan 

pendidikan (Renstra Depdiknas, 2005-2009) yang meliputi (1) Input values yakni 

nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di Diknas dalam rangka mencapai 

keunggulan yang meliputi: amanah, profesional, antusias dan bermotivasi tinggi, 

bertanggung jawab, kreatif, disiplin, peduli serta pembelajaran sepanjang hayat. (2) 

Proses values yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam berkerja di Diknas 

rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan yaitu meliputi: 

visioner dan berwawasan, menjadi teladan, memotivasi (motivatting), mengilhami, 

memperdayakan (empowering), membudayakan, taat azaz, koordinatif dan bersinergi 

dalam rangka kerja tim serta akuntabel. (3) Output values yakni nilai-nilai yang 

diperhatikan oleh para Stakeholder yaitu: Produktif (efektif dan efisien), gandrung 

mutu tinggi (Service Excelent), dapat dipercaya (andal), responsif dan aspiratif dan 

inovatif serta demokratis, berkeadilan dan inklusif. Maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut. 

 

1.2.  Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang ruang lingkup penelitian, 

yaitu bagaimana peran kepemimpinan Kepala Sekolah dalam penerapan MBS di 

SMA Negeri 1  Magelang sesuai dengan tata nilai pengelolaan pendidikan yang 

meliputi input values, process values dan output values. 

Berdasarkan idenfikasi dan fokus masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

(1) Peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang sesuai dengan 

nilai masukan 
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(2) Peran Kepala Sekolah sebagai manajer yang prima sesuai dengan nilai 

proses 

(3) Peran Kepala Sekolah sebagai pelayan pemakai hasil pendidikan yang 

sesuai dengan nilai keluaran. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam penerapan MBS di SMA Negeri 1  Magelang yang sesuai dengan tata 

nilai pengelolaan pendidikan yang meliputi input values, process values, dan output 

values. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan acuan bagi peneliti 

lain, terutama yang berminat meneliti permasalahan yang berkaitan dengan peran 

kepemimpinan Kepala Sekolah dalam menerapkan MBS sesuai dengan tata nilai 

pengelolaan pendidikan. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan deskripsi 

nyata di lapangan tentang pentingnya peran kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

menunjang keberhasilan penerapan MBS. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Manajemen Berbasis Sekolah menurut Depdiknas (2001), adalah merupakan 

bentuk alternatif, dapat diartikan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan 

semua kelompok kepentingan sekolah Stakeholders. Jadi manajemen berbasis 

sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui 

pemberian kewenangan, keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu 

sekolah. 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), adalah bentuk pendelegasian 

wewenang dari pemerintah pusat kepada sekolah dalam pengambilan keputusan 

dan juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah baik 

dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan masalah yang dihadapi dalam 

rangka mewujudkan sekolah efektif, yang ditandai dengan proses belajar 

mengajar yang baik, (Hartono, 2001) 

Beberapa keunggulan lembaga yang terdesentralisasi menurut Osborne 

(1999), adalah (1) lebih fleksibel, karena dapat merespon dengan cepat terhadap 

lingkungannya dan kebutuhan pelanggan yang berubah, (2) lebih efektif (3) lebih 

inovatif, (4) semangat kerja yang tinggi, lebih banyak komitmen dan lebih 

produktif. Selanjutnya menurut Dedipnas (2001), sekolah yang mandiri atau 

berdaya memilliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) tingkat kemandirian tinggi, (2) 

bersifat adaptif atau proaktif, (3) memiliki jiwa kewirausahaan tinggi, (4) 

bertanggung jawab terhadap hasil sekolah, (5) memiliki kontrol yang kuat 

terhadap input manajemen dan sumberdayanya, (6) prestasi merupakan acuan bagi 

9
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penilaiannya. Sedang faktor-faktor yang dapat memandirikan atau 

memberdayakan warga sekolah antara lain adalah pemberian kewenangan, 

pemberian tanggung jawab, pekerjaan yang bermakna pemecahan masalah 

sekolah secara “team work” variasi tugas, hasil kerja yang terukur, kemampuan 

untuk kinerjanya sendiri, tantangan dan komunikasi yang efektif serta sumber 

daya yang dibutuhkan. 

School Based Management (SBM) menurut Brown (1990), akan dapat 

meningkatkan produktifitas sekolah, memberikan fleksibelitas pengelolaan dan 

meningkatkan akuntabilitas, serta mampu melakukan perubahan, sedangkan menurut 

Mohrman (199$), strategi SBM yang melibatkan guru, siswa, orang tua siswa dan 

komunitas lingkungannya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah. 

Berdasarkan bukti-bukti empiris lemahnya pola lama manajemen 

pendidikan nasional dan digulirnya otonomi daerah, maka konsekuensi logis bagi 

manajemen pendidikan di Indonesia adalah perlunya dilakukan penyesuaian diri 

dari pendidikan lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen 

pendidikan masa depan yang lebih bernuansa demokratis. Gambar berikut 

menunjukkan dimensi-dimensi perubahan pola manajemen pola lama menuju 

pendidikan masa depan. 

Pola Lama Menuju Pola Baru 
Subordinasi →  Otonomi 
Pengambilan 
keputusan terpusat →  

Pengambilan 
keputusan partisipatif 

Pendekatan gerak 
kaku →  Ruang gerak luwes 

Pendekatan 
biokratik →  

Pendekatan 
profesional 

Sentralistik →  Desentralistik 
Diatur →  Motivasi tinggi 
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Overegulasi →  Deregulasi 
Mengontrol →  Mempengaruhi 
Mengarahkan →  Menfasilitas 
Menghindari resiko →  Mengelola resiko 
Gunakan uang 
semuanya →  

Gunakan uang 
seefisien mungkin 

Individual yang 
cerdas →  

Team Work yang 
cerdas 

Informasi terpribadi →  Informasi terbagi 
Pendelegasian →  Pemberdayaan 
Organisasi hirarkis →  Organisasi dasar 

Gambar 1 Dimensi Perubahan pola baru manajemen pendidikan 
Sumber: Direktorat PLP Depdiknas 2002: Konsep MPMBS 

 

Dari hasil gambaran diatas, Depdiknas mengharapkan sekolah akan 

memiliki wewenang lebih besar dalam mengelola lembaganya, pengambilan 

keputusan akan dilakukan secara partisipatif dan partisipasi masyarakat makin 

besar, sekolah akan lebih luwes dalam mengelola lembaganya, pendekatan 

profesional akan lebih diutamakan, dari pada pendekatan birokratis, pengelolaan 

sekolah akan lebih desentralistik, perubahan sekolah akan didorong oleh motivasi 

sekolah dari pada diatur dari luar sekolah, regulasi sekolah lebih sederhana, 

peranan pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari 

mengarahkan menjadi memfasilitasi, dari menghindari resiko menjadi, 

meningkatkan manajemen yang efesien, lebih meningkatkan team work, informasi 

akan terbagi kesemua kelompok kepentingan sekolah. 

2.2.  Kepemimpian Pendidikan 

2.2.1. Pengertian Kepemimpinan Pendidikan 

Kepemimpinan adalah unsur penting dalam organisasi, pemimpin harus 

memiliki visi dan mampu menterjemahkan visi tersebut kedalam kebijakkan yang 
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jelas dan tujuan yang spesifik. Ia adalah orang yang dapat bekerja sama dengan 

orang lain dan dapat bekerja untuk orang lain. Untuk memahami pengertian 

kepemimpinan secara jelas, maka perlu dikaji terlebih dahulu tentang definisi-

definisi kepemimpinan yang dikemukakan para ahli Soekarto (1993:12) yang 

mengkaji pendapat C.A. Weber, Kimbal Willes, dan Tead, menyatakan 

“Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing kelompok sedemikian 

rupa sehingga tercapailah tujuan kelompok itu. Tujuan itu merupakan tujuan 

bersama.” Sedangkan menurut Terry dalam Agus Dharma (1995:98), 

mendefinisikan ”Kepemimpinan adalah aktifitas mempengaruhi orang-orang 

untuk berusaha mencapai tujua kelompok secara suka rela.” Kadarman 

(1991:116), mendefinisikan “Kepemimpinan sebagai seni atau proses untuk 

mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha mencapai 

tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok.” 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tersebut diatas 

dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu seni atau proses 

menggerakkan, mempengaruhi dan membimbing orang lain dalam mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. 

Dalam suatu organisasi selalu terdapat pemimpin. Demikian juga dalam 

organisasi pendidikan terdapat pemimpin, yaitu yang melaksanakan tugas 

memimpin di dalam organisasi pendidikan. Sekolah adalah suatu organisasi 

pendidikan. Kepala Sekolah adalah pimpinan tertinggi disekolah. Pengertian 

kepemimpinan seperti yang telah dipaparkan jika diterapkan dalam organisasi 

sekolah, maka kepemimpinan Kepala Sekolah adalah seni atau cara Kepala 

Sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan 

menggerakkan orang lain (guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lain yang 
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terkait atau Stakeholders), untuk bekerja atau berperan serta guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan bersama. 

2.2.2. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah  

Kepala Sekolah dapat didefnisikan sebagai “seorang tenaga fungsional 

guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan 

proses belajar mengajar atau ditempat dimana terjadi interaksi antara guru yang 

memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.” 

Pemimpin mengandung makna yang luas, yaitu kemampuan untuk 

menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat 

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam praktek organisasi kata memimpin mengandung konotasi 

menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan 

teladan, memberi dorongan dan sebagainya. Betapa banyak variabel arti yang 

terkandung dalam kata memimpin memberikan indikasi betapa luas tugas dan 

peranan Kepala Sekolah sebagai seorang pemimpin suatu organisasi yang komplek. 

Sangat menarik untuk dikemukakan apabila Kepala Sekolah sebagai 

pemimpin dikaitkan dengan teori Harry Mintsberg dalam Miftah Thoha (2006:12) 

yang secara jelas mengungkapkan adanya tiga macam peranan seorang pemimpin 

yaitu interpersonal, informational dan decisional roles. Ketiga peranan tersebut 

apabila dikaitkan kedalam status kepemimpinan Kepala Sekolah adalah sebagai 

berikut: 

2.2.2.1 Peranan Hubungan antar Perseorangan (Interpersonal rules) 

Peranan ini timbul akibat otoritas formal dari seorang manajer, meliputi 

figurehead, leadership, dan liaison. 
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(1) Figurehead 

Figurehead berarti lambang. Dalam pengertian sebagai lambang Kepala 

Sekolah mempunyai kedudukan yang selalu melekat dengan sekolah. 

Kepala Sekolah dianggap sebagai lambang sekolah, oleh karena itu Kepala 

Sekolah harus selalu dapat memelihara integritas diri agar peranannya 

dapat memelihara integritas diri agar peranannya sebagai lambang tidak 

menodai nama baik sekolah. 

(2) Kepemimpinan (Leaderhip) 

Peranan sebagai pemimpin mencerminkan tanggung jawab Kepala 

Sekolah untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah 

sehingga lahir etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai 

tujuan. Fungsi pemimpin amat penting sebab disamping berperan sebagai 

penggerak juga berperan untuk melakukan kontrol segala aktifitas guru, 

staf dan siswa dan sekaligus untuk meneliti perseoalan-perseoalan yang 

timbul dilingkungan sekolah. 

(3) Penghubung (Liaison) 

Dalam fungsi ini Kepala Sekolah berperan menjadi penghubung antara 

kepentingan sekolah dengan lingkungan diluar sekolah. Sedang secara 

internal fungsi liaison Kepala Sekolah menjadi alat perantara antara wakil-

wakil pada guru, staf, siswa dalam menyelesaikan kepentingan mereka. 

Tujuan liaison adalah untuk memperoleh informasi dari berbagai pihak 

untuk keberhasilan Kepala Sekolah. 
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2.2.2.2 Peranan Informasional ( Informational rules) 

Kepala Sekolah berperan untuk menerima dan menyebarkan luaskan atau 

meneruskan informasi kepada guru, staf, siswa dan orang tua siswa. Dalam fungsi 

ini, Kepala Sekolah berperan sebagai pusat informasi sekolah. 

Ada  tiga  macam peran Kepala Sekolah sebagai pusat informasi ini: 

(1) Sebagai monitor 

Kepala Sekolah dalam mengadakan pengamatan terhadap ingkungan yaitu 

kemungkinan adanya informasi-informasi yang berpengaruh terhadap 

penampilan sekolah seperti gosip atau berita-berita yang sifatnya negati 

ataupun positif. 

(2) Sebagai Disseminator 

Kepala Sekolah bertanggung jawa untuk menyebarluaskan atau membagi 

informasi kepada guru, staf, siswa dan orang tua siswa. 

(3) Spokesman 

Kepala Sekolah menyebarluaskan informasi kepada lingkungan diluar 

yang dianggap perlu dalam hal ini Kepala Sekolah berperan sebagai wakil 

resmi sekolah. 

2.2.2.3 Sebagai Pengambil Keputusan  

Peranan sebagai pengambil keputusan merupakan peran yang paling 

penting dari kedua macam peran yang lain.  

Ada empat macam peran Kepala Sekolah sebagai pengambil keputusan 

yaitu: 

(1) Entrepreneur 
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Dalam peran ini Kepala Sekolah selalu berusaha untuk memperbaiki 

penampilan sekolah melalui berbagai macam pemikiran program-program 

yang baru serta melakukan survei untuk mempelajari ebrbagai persoalan 

yang timbul dilingkungan gangguan. 

(2) Orang yang memperhatikan gangguan 

Gangguan yang timbul pada suatu sekolah tidak hanya diakibatkan Kepala 

Sekolah yang tidak memperhatikan situasi, tetapi bisa juga akibat Kepala 

Sekolah yang tidak mampu mengantisipasi semua akibat pengambilan 

keputusan yang telah diambil. 

(3) Orang yang menyediakan segala sumber. 

Kepala Sekolah bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang akan 

memperolah atau menerima sumber-sumber yang disediakan. Sumber-

sumber yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, dana, peralatan dan 

berbagai kekayaan sekolah yang lain. Kepala Sekolah harus secara terus 

menerus meneliti dan menentukan bagaimana sumber-sumber tersebut 

dapat diadakan dan dibagikan. 

(4) A Negotiator roles 

Dalam fungsi ini, Kepala Sekolah harus berperan untuk mengadakan 

pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar. Untuk menjalin dan 

memenuhi kebutuhan baik untuk sekolah maupun dunia usaha. Dalam 

kerja sama ini meliuti penempatan lulusan, penyesuaian kurikulum. 

Tempat praktek tenaga pengajar dan sebagainya. 

Menurut Soekarto (1993: 13-14) Peran kepemimpinan pendidikan yang 

bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: (a) Pemimpin 
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berperan memikirkan dan merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta 

menjelaskannya supaya anggota dapat bekerja sama mencapai tujuan itu (b) 

Pemimpin berperan memberi dorongan kepada anggota-anggota kelompok untuk 

menganalisa situasi supaya dapat dirumuskan rencana kegiatan kepemimpinan 

yang dapat memberi harapan baik. Kepemimpinan harus cocok dengan situasi 

yang nyata sebab kepemimpinan yang seefektif-efektifnya dalam suatu demokrasi 

bergantung pada interaksi antar anggota dalam situasi itu. (c) Pemimpin berperan 

membantu anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan yang perlu 

supaya dapat mengadakan pertimbangan yang sehat. (d) Pemimpin berperan 

menggunakan kesanggupan dan minat khusus anggota kelompok (e) Pemimpin 

berperan memberi dorongan kepada setiap anggota kelompok untuk melahirkan 

perasaan dan pikirannya dan memilih buah pikiran yang baik dan berguna dalam 

pemecahan masalah yang dihadapi kelompok (f) Pemimpin berperan memberi 

kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab kepaa anggota dalam pelaksanaan 

tugas, sesuai dengan kemauan masing-masing demi kepentingan bersama. 

Peran kepemimpinan pendidikan yang bertalian dengan penciptaan 

suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan adalah sebagai berikut: (a) 

Pemimpin berperan memupuk dan memelihara didalam kelompok. Jika ada 

kegotong-royongan atau kebersamaan antara anggota kelompok, pekerjaan akan 

berjalan lancar dan akan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

(b) Pemimpin berperan mengusahakan suatu tempat kerja yang menyenangkan, 

sehingga dapat dipupuk kegembiraan dan semangat bekerja dalam pelaksanaan 

tugas. Kepuasan rohaniah terpenuhi jika ada ruangan yang menarik. Dalam 
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ruangan terdapat perabotan yang dapat memberi kenyamanan beristirahat yang 

memadai. Pemimpin menaruh kepercayaan dan membuat rasa aman bagi anggota 

kelompoknya. (c) Pemimpin dapat menanamkan dan memupuk perasaan para 

anggota bahwa mereka termasuk dalam kelompok dan merupakan bagian dari 

kelompok. Semangat kelompok dapat dibentuk melalui penghargaan terhadap 

usaha setiap anggota atau kelompok demi kepentingan kelompok dan melalui 

“social activities” Jika pemimpin memberi semangat persahabatan kepada 

anggota-anggota kelompoknya, sifat ramah tamah dan kegembiraan akan 

mempengaruhi anggotanya dan mereka akan menirunya. (d) Pemimpin dapat 

menggunakan kelebihan yang terdapat pada pemimpin, bukan untuk berkuasa atau 

mendominasi melainkan untuk memberikan sumbangan kepaa kelompok menuju 

pencapaian tujuan bersama. 

Sedangkan menurut Abrron (1984:34) peran kepemimpinan pendidikan 

adalah sebagai berikut: (a) Membantu orang-orang dari warga sekolahnya untuk 

menetapkan tujuan pendidikannya. (b) Memudahkan dan memperlancar proses 

belajar mengajar mengembangkan efektiftas mengajar yang lebih besar. (c) 

Menyusun suatu unit organisasi yang produktif (d) Menciptakan suatu iklim bagi 

tumbuh dan timbulnya kepemimpinan (e) Menyediakan sumber-sumber yang 

memadai untuk mengajar yang efektif. 

(1) Membantu orang-orang dari warga sekolahnya untuk menetapkan tujuan 

pendidikannya. 

Dalam hal ini peran kepemimpinan pendidikan (Kepala Sekolah) dapat 

dilakukan dengan cara: (1) Mencari penjelasan mengenai nilai-nilai yang 
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dijadikan pegangan bagi pendidikan. (2) Mencari dasar yang rasional 

untuk kesepakatan dalam tujuan operasional dan cara-cara untuk 

mencapainya. (3) Mencari dasar yang rasional untuk persamaan pendapat 

mengenai peranan sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan di 

masyarakat. 

(2) Memudahkan dan memperlancar proses belajar mengajar mengembangkan 

efektifitas mengajar yang lebih besar. 

Peran Kepala Sekolah melalui kepemimpinannya dapat dilakukan dengan 

cara: (1) Mengusahakan penjelasan yang terus-menerus dan penerimaan 

bersama tujuan pendidikan dan cara-cara untuk mencapainya. (2) 

Menggunakan konsep perubahan yang memadai. (3) Menjadikan proses 

belajar belajar sebagai pusat semua usaha organisasi. (4) Mengusahakan 

dan mengadakan persediaan sarana bagi perubahan lembaga dan individu. 

(3) Menyusun suatu unit organisasi yang produktif 

Peran Kepala Sekolah melalui kepemimpinannya dapat dilakukan dengan 

cara: (1) Mengusulkan dan mencari kesepakatan pendapat mengenai 

struktur organisasi yang menentukan hubungan kerja yang fungsional yang 

diperlukan bagi semua anggota staf untuk mencapai tujuan (2) Mencari 

penjelasan dan penerimaan peranan masing-masing individu dan bagian 

kelompoknya (3)  Menjelaskan hubungan dan wewenang – tanggung 

jawab – kekuasaan antara individu dan sub atau bagian kelompok. (4) 

Mengusahakan secara adekuat komunikasi dalam sekolah sendiri dan 

dengan lembaga – lembaga lain yang ada dalam masyarakat. (5) 

Mengadakan usaha – usaha yang adekuat untuk penilaian terus –menerus 
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(4) Menciptakan suatu iklim bagi tumbuh dan timbulnya kepemimpinan  

Dalam hal ini, peran Kepala Sekolah melalui kepemimpinannya dapat 

melakukan dengan cara (1) Guru – guru harus merasa bahwa suasana 

sekolah dimana mereka bekerja membantu melahirkan kreatifitas, 

percobaan dan penjabaran keterampilan serta bakat masing – masing 

individu. (2) Guru – guru menghadapi kesulitan – kesulitan dalam 

mengajar harus merasa bebas untuk meminta bantuan. (3) Bantuan atau 

dukungan harus diberikan untuk memperbaikinya. (4) Kepercayaan harus 

diberikan kepada kepemimpinannya yang timbul. (5) Para pemimpin 

dipandang berguna 

(5) Menyediakan sumber–sumber yang memadai untuk mengajar yang efektif. 

Peran Kepala Sekolah melalui kepemimpinannya dapat dilakukan dengan 

menyediakan sumber–sumber yang diperlukan dalam mencapai tujuan. 

Beberapa jenis sumber – sumber yang diperlukan adalah: (1) Pengetahuan 

dan keterampilan profesional. (2) Keterampilan hubungan insani (3) 

Keterampilan berorganisasi (4) Keterampilan konseptual (5) Pelayanan – 

pelayanan khusus (6) Sumber- sumber dari luar. 

2.3.  Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam MBS 

Kepala Sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan arah 

kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan 

pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan MBS, Kepala 

Sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektifitas kinerja. Dengan 

begitu, MBS sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang 

memuaskan. 
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Menurut Mulyasa (2005:126), kinerja kepemimpinan Kepala Sekolah  

dalam kaitannya dengan MBS adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang 

dapat dicapai oleh Kepala Sekolah dalam menerapkan MBS di sekolahnya untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif  dan efisien. Sehubungan dengan 

itu, kepemimpinan Kepala Sekolah yang efektif dalam MBS dapat dilihat 

berdasarkan kriteria berikut: (1) Mampu memberdayakan guru-guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif. (2) Dapat 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

(3) Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat 

melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan 

pendidikan. (4) Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan 

tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. (5) Bekerja dengan tim 

manajemen, serta; (6) Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Pidarta (1998) mengemukakan tiga macam keterampilan yang harus 

dimiliki oleh Kepala Sekolah untuk menyukseskan kepemimpinannya. Ketiga 

keterampilan tersebut adalah keterampilan konseptual, yaitu keterampilan untuk 

memahami dan mengopesikan organisasi; keterampilan manusiawi, yaitu 

keterampilan untuk bekerja sama, memotivasi dan memimpin; serta keterampilan 

teknik ialah keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta 

perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Lebih lanjut dikemukakan 

bahwa untuk memiliki kemampuan, terutama keterampilan konsep, para Kepala 

Sekolah diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut: (1) senantiasa belajar 

dari pekerjaan sehari-hari terutama dari cara kerja para guru dan pegawai sekolah 

lainnya; (2) melakukan observasi kegiatan manajemen secara terencana, (3) 
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membaca berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sedang 

dilaksanakan, (4) memanfaatkan hasil-hasil penelitian orang lain, (5) berfikir 

untuk masa yang akan datang, dan (6) merumuskan ide-ide yang dapat 

diujicobakan. Selain itu Kepala Sekolah harus dapat menerapkan gaya 

kepemimpinan yang efektif sesuai dengan situasi dan kebutuhan serta motivasi 

para guru dan pekerja lain. 

Faktor-faktor yang menentukan tingkat kinerja antara lain adalah; (1) 

lingkungan, (2) perilaku, (3) manajemen, (4) desain jabatan, (5) penilaian kinerja, 

(6) umpan balik dan (7) administrasi pengupahan (Dale, 1988). Menurut Mulyadi 

(1998) bahwa kinerja manajerial dimaksudkan adalah untuk menjadikan 

organisasi sebagai institusi yang menciptakan kekayaan (“Wealth-creating 

institution”), yaitu melalui; (1) produk dan jasa yang mampu menghasilkan 

kepuasan pelanggan, (2) prodduk dan jasa yang memiliki: “cost effective”, (3) 

memasarkan produk dan jasa secara efektif kepada  “customer”  

Nahriana (1998), menyatakan bahwa kinerja meliputi: (1) kualitas hasil 

kerja, (2) kuantitas hasil kerja, (3) kecakapan kerja dalam arti kemandirian dalam 

bekerja, (4) keselamatan  kerja, (5) kedisiplinan, (6) tanggung jawab, (7) 

kecepatan kerja dan (8) konsep diri. 

Menurut Depdiknas (2001), kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan 

salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, 

misi, tujuan dan sasaran sekolahnya. Pada dasarnya Kepala Sekolah memiliki 

tugas dan fungsi yang sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses 

persekolahan, sehingga diperlukan Kepala Sekolah tangguh (Slamet, 2000). 

Selanjutnya masih menurut Slamet (2000), Kepala Sekolah tangguh adalah 

Kepala Sekolah yang mempunyai karakteristik; (1) visi, misi dan strategi, (2) 
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kemampuan mengkoordinasikan dan menyerasikan sumber daya dengan tujuan, 

(3) kemampuan mengambil keputusan secara trampil, (4) toleransi terhadap 

perbedaan pada setiap orang, tetapi tidak toleran terhadap orang-orang yang 

meremehkan kualitas, prestasi, standar, nilai-nilai, (5) memobilisasi sumberdaya, 

(6) menggunakan sistem sebagai cara berpikir, mengelola dan menganalisis 

sekolah, (7) menggunakan input manajemen, yaitu meliputi; tugas yang jelas, 

rencana yang rinci, program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, aturan 

yang jelas sebagai panutan untuk bertindak dan sistem pengendalian mutu yang 

efektif dan efisien, (8) menjalankan perannya sebagai manajer, pemimpin, 

pendidik, wirausahawan, regulator, penyelia, pencipta iklim kerja, administrator, 

pembaharu, dan pembangkit motivasi, (9) Melaksanakan dimensi-dimensi tugas, 

proses, lingkungan dan ketrampilan personal, (10) menggalang “team work” yang 

cerdas dan kompak, (11) mendorong kegiatan-kegiatan yang kreatif, (12) 

menciptakan sekolah belajar, (13) menerapkan manajemen berbasis sekolah, (14) 

memusatkan perhatian pada pengelolaan proses belajar mengajar, dan (15) 

memberdayakan sekolah. 

Sedangkan menurut Bush dan Coleman, 2000, kualitas kepemimpinan dan 

manajemen adalah merupakan satu variabel terpenting dalam sekolah efektif. 

Artinya bahwa Kepala Sekolah memegang peranan yang sangat menentukan 

untuk mencapai sekolah yang efektif. Masih menurut Bush dan Coleman, 2000, 

untuk meningkatkan sekolah efektif perlu dilakukan, (1) sistem pendidikan yang 

demokratis, (2) adanya partisipasi dan (3) adanya transparansi. Sedangkan 

menurut Heselbein (1996: 152-153) menyatakan bahwa minimal ada tiga aturan 

yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menyongsong paradigma baru, 

yaitu; (1) mengarahkan visi dan misi, (2) melibatkan Stakeholders dalam seluruh 
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proses kegiatan organisasi, (3) melakukan empowering dalam mencapai tujuan 

berdasarkan visi dan misi organisasi. 

2.3.1. Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin 

dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta pendayagunaan 

seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dari definisi tersebut, yaitu 

proses, pendayagunaan seluruh sumber organisasi dan pencapaian tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. 

(1) Proses, adalah suatu cara yang sistematik dalam mengerjakan sesuatu. 

Manajemen sebagai suatu proses, karena semua manajer bagaimanapun 

juga dengan ketangkasan dan ketrampilan yang khusus, mengusahakan 

berbagai kegiatan yang saling berkaitan tersebut dapat didayagunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut: 

a. Merencanakan, dalam arti Kepala Sekolah harus benar-benar 

memikirkan dan merumuskan dalam suatu program tujuan dan 

tindakan yang harus dilakukan 

b. Mengorganisasikan, berarti bahwa Kepala Sekolah harus mampu 

menghimpun dan mengoordinasikan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber material sekolah, sebab keberhasilan sekolah sangat 

bergantung pada kecakapan dalam mengatur dan mendayagunakan 

berbagai sumber dalam mencapai tujuan. 
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c. Memimpin, dalam arti Kepala Sekolah mampu mengarahkan dan 

mempengaruhi seluruh sumber daya manusia untuk melakukan 

tugas-tugasnya ynag essensial. Dengan menciptakan suasana yang 

tepat Kepala Sekolah membantu sumber daya manusia untuk 

melakukan hal-hal yang paling baik. 

d. Mengendalikan, dalam arti Kepala Sekolah memperoleh jaminan, 

bahwa sekolah berjalan mencapai tujuan. Apabila terdapat kesalahan 

diantara bagian-bagian yang ada dari sekolah tersebut, Kepala 

Sekolah harus memberikan petunjuk dan meluruskan. 

(2) Sumber daya suatu sekolah, meliputi dana, perlengkapan, informasi, 

maupun sumber daya menusia, yang masing-masing berfungsi sebagai 

pemikir, perencana, pelaku serta pendukung untuk mencapai tujuan. 

(3) Mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berarti bahwa Kepala Sekolah berusaha untuk mencapai tujuan akhir yang 

bersifat khusus (specific ends). Tujuan akhir yang specifik ini berbeda-

beda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Tujuan ini 

bersifat khusus dan unik. Namun, apapun tujuan spesifik dari organisasi 

tertentu, manajemen adalah merupakan proses, melalui manajemen 

tersebut tujuan dapat dicapai. 

2.3.2. Kepala Sekolah Sebagai leader 

Kepala Sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependididkan, membuka 

komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Wahjosumijo (1999:110) 

mengemukakan bahwa Kepala Sekolah sebagai leader harus memiliki karakter 
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khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan 

profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan. 

Kemampuan yang harus diwujudkan Kepala Sekolah sebagai leader dapat 

dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan 

misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. 

Mulyasa (2005:115) mengatakan kepribadian Kepala Sekolah sebagai 

leader akan tercermin dalam sifat-sifat (1) jujur, (2) percaya diri, (3) tanggung 

jawab, (4) berani mengambil resiko dan keputusan, (5) berjiwa besar (6) emosi 

yang stabil (7) teladan. 

Pengetahuan Kepala Sekolah terhadap tenaga kependidikan akan tercermin 

dalam kemampuan (1) memahami kondisi tenaga kependidikan (guru dan non 

guru), (2) memahami kondisi dan karakteristik peserta didik, (3) menyusun 

program pengembangan tenaga kependidikan, (4) menerima masukan, saran dan 

kritikan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kepemimpinannya. 

Secara operasional Kepala Sekolah sebagai pemimpin harus mampu 

berperan sebagai fathership, headship, arbiter, director, serta example atau model. 

Disamping Kepala Sekolah harus memiliki kompetensi tersebut, mereka dituntut 

pula untuk memiliki integritas. Integritas adalah ketaatan pada nilai-nilai moral 

dan etika yang diyakini seseorang akan membentuk perilakunya sebagai masnusia 

yang berharkat dan bermartabat. Ada beberapa ciri yang menggambarkan 

integritas Kepala Sekolah ( Renstra Diknas 2005-2009 ) yaitu tata nilai yang ideal 

yang akan sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan propses 

pembangunan pendidikan. 

Penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi 

sikap dan prilaku khususnya Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas sehari-
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hari, selain itu  tata nilai ini akan menyatukan hati dan pikiran seluruh jajaran 

pegawai dalam mencapai dan menunjukan visi dan misi depdiknas. Nilai-nilai 

masukan yang tepat (input values) akan mengantipasi karakteristik Kepala 

Sekolah. Nilai  masukan selanjutnya akan menjalankan nilai proses dengan baik 

dalam manajemen organisasi untuk meningkatkan mutu interaksi dasar manusia, 

selanjutnya nilai input dan nilai proses akan menghasilkan nilai keluaran yang 

akan memfokuskan pada hal-hal yang diharapkan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Ada pun nilai-nilai tersebut (Renstra Diknas 2005-2009) adalah: 

2.3.2.1 Nilai-nilai masukan (input values) 

Yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri Kepala Sekolah dalam rangka 

mencapai keunggulan, meliputi: 

2.3.2.1.1 Amanah 

Memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan. 

Kepala Sekolah yakin bahwa bekerja adalah ibadah. Ia dengan rela menerima 

tanggung jawabnya selama mantap, ia tidak menonjolkan kelebihan dan 

keberhasilannya. Pada saat yang sama ia secara ikhlas menerima konsekuensi 

penegakan prinsip dan tindakan yang dilakukannya. 

2.3.2.1.2 Profesional. 

Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami 

bagaimana mengimplementasikannya. Kepala Sekolah yakin tentang perlunya 

pengembangan profesional sebagai bagian integritas peningkatan sekolah, ia tahu 

bahwa dunia tidak pernah berhenti dan terus berubah. Oleh karena itu, ia akan 

selalu mencari peluang untuk tetrus meningkatkan profesionalitas diri dan stafnya 

2.3.2.1.3 Antusias dan bermotifasi tinggi. 
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Menunjukkan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi serta berorientasi pada 

hasil. Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas harus sungguh-sungguh dan 

bersemangat, oleh karena itu Kepala Sekolah harus bisa membangkitkan semangat 

kepada para staf sehingga memahami tujuan sekolah 

 

2.3.2.1.4 Bertanggung jawab  

Memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk 

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya serta tidak tergantung kepada pihak 

lain. Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya harus menunjukkan bahwa 

keberhasilan ataupun kegagalan stafnya adalah tanggung jawabnya, dengan 

demikian segala tindakan yang dilakukan warga sekolah adalah tanggung 

jawabnya 

2.3.2.1.5 Kreatif 

Memiliki pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif terhadap 

setiap permasalahan, Kepala Sekolah harus berusaha mencari gagasan-gagasan 

baru dalam rangka pengemgangan sekolah dan berfikir kreatif terhadap 

permasalahan yang muncul sehingga dapat mengembangkan sekolah sesuai 

dengan visi dan misinya. 

 

2.3.2.1.6 Disiplin 

Taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain 

untuk bersikap yang sama. Kepala Sekolah harus menenamkan rasa disiplin kepada 

bawahannya ataupun kepada siswa sehingga dengan demikian diharapkan dapat 

tercapai tujuan sekolah secara efisien dan akan meningkatkan produktifitas sekolah. 

2.3.2.1.7 Peduli dan menghargai orang lain 
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Menyadari dan memahami serta memperhatikan kebutuhan dan 

kepentingan pihak lain. Kepala Sekolah harus yakin tentang pentingnya 

pengikutsertaan seluruh anggota komonitas sekolah. Keputusan manajemen 

sekolah adalah untuk meningkatkan mutu sekolah., sehingga ia mempercayai para 

guru dan staf  yang lain dalam pengambilan keputusan manajerialnya 

2.3.2.1.8 Belajar sepanjang hayat 

Berkeinginan dan berudaha untuk selalu menambah dan memperluas 

wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan 

menjadikan pelajaran atas setiap kejadian. Kepala Sekolah harus yakin bahwa 

belajar berlangsung sepanjang hayat (life long learning). Ia harus memberi 

contoh, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen 

sekolah, dengan demikian ia menunjukkan keterbukaan dalam menerima gagasan-

gagasan baru dari manapun datangnya 

 

2.3.2.2 Nilai-nilai proses (process values) 

Yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam rangka mencapai dan 

memperhatikan dan mempertahankan kondisi yang diinginkan, yang meliputi 

2.3.2.2.1 Visioner dan berwawasan 

Bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta 

berwawasan jauh kedepan. Kepala Sekolah dituntut untuk memiliki pengetahuan 

dan informasi serta wawasan yang luas dan bisa-bisa bertindak sebagai seorang 

generalis 

2.3.2.2.2 Menjadi teladan  

Berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang 

baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain. Kepala Sekolah harus bisa sebagai 
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teladan karena para stafnya sesungguhnya menggunakan kriterion yang sangat 

sederhana, tetapi mempunyai makna yang mendalam, yaitu: keteladanan 

seseorang terlihat dari apa yang dilakukan oleh seseorang dan bukan yang 

dikatakannya, keteladanan antara lain berarti melakukan apa yang harus dilakukan 

dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. 

2.3.2.2.3 Motivasi (motifating) 

Memberikan dorongan dan semangat pihak lain untuk berusaha mencapai 

tujuan bersama. Kepala Sekolah sebagai dinamosator harus selalu membangkitkan 

guru, staf maupun siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, 

Kepala Sekolah harus bisa membawa perubahan sikap ataupun perilaku warga 

sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

2.3.2.2.4 Mengilhami (inspirasi) 

Memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agas pihak lain tergerak 

untuk menghasilkan karya terbaiknya. Kepala Sekolah sebagai inspirator bagi 

guru, staf maupun siswanya untuk menghasilkan karya terbaiknya. 

2.3.2.2.5 Memperdayakan ( empowering ) 

Memberikan kesempatan dan mengupayakan daya usaha pihak lain sesuai 

kemampuannya. Kepala Sekolah harus yakin tentang pentingnya pengikutsertaan 

seluruh anggota komonitas sekolah, ia yakin tentang perlunya membangun dan 

memelihara semangat komonitas sekolah yang peduli. Dengan cara ini ia akan 

dapat memfasilitasi penggalian sumber daya masyarakat untuk mendukung 

pendidikan. 

2.3.2.2.6 Memperdayakan ( culture-forming ) 

Menjadi motor dan penggerak dalam membangun masyarakat menuju 

kondisi yang lebih berbudaya, Kepala Sekolah sadar akan tugasnya untuk 
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mencerdaskan bangsa dalam arti menumbuhkan, memotivasi dan 

mengembangkan nilai-nilai budaya yang berakar pada budaya bangsa. 

2.3.2.2.7 Taat azas. 

Mematuhi tata tertib, prosedur kerja dan perundang-undangan, Kepala 

Sekolah dalam menjalankan tugasnya harus konsisten, tidak ragu-ragu dalam 

menghadapi situasi yang variatif. Dalam mengambil keputusan hendaknya selalu 

mengacu pada aturan-aturan yang ada. 

2.3.2.2.8 Koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja tim. 

Bekerja sama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling 

menghargai dan partisipasi aktif bagi kepentingan pendidikan. Seorang Kepala 

Sekolah selalu bekerja dengan dan melalui anggota kelompoknya, hal ini sejalan 

dengan tuntutan lahirnya manajemen partisipatif bagi efektifitas penerapan MBS, 

Kepala Sekolah berada didalam kelompoknya dan bukan diluarnya. Sehingga 

tujuan organisasi akan dapat dicapai secara efektif dan efesien. 

2.3.2.2.9 Akuntabel 

Bekerja secara terukur dengan prinsip yang stardart serta memberikan 

hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Sekolah dituntut untuk 

melakukan pertanggungjawaban terhadap semua pelaksanaan pendidikan 

(Akuntabilitas). Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai baik 

kepada pemerintah maupun kepada orang tua peserta didik dan masyarakat. 

2.3.2.3 Nilai-nilai kelulusan (output values) 

Yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stakeholders (pemerintah, 

DPR, donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat lainya), yang meliputi: 

2.3.2.3.1 Produktif (efektif dan efisien ). 
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Memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang optimal melalui 

pelaksanaan kerja yang efektif Kepala Sekolah harus mampu melaksanakan 

perencanaan, penataan dan pendayagunaan sumberdaya sekolah untuk 

merealisasikan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. 

2.3.2.3.2 Gandrung mutu tinggi (service excellence) 

Menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik. Kepala Sekolah harus 

selalu menanamkan budaya mutu di sanubari semua warga sekolah, sehingga 

setiap perilaku selalu didasari oleh profesionalisme. 

2.3.2.3.3 Dapat dipercaya (andal) 

Mampu mengamban kepercayaan dan memberikan bukti berupa hasil 

kerja dalam usaha pencapaian visi dan misi. Kepala Sekolah haruslah seorang 

yang dapat dipercaya. Perilakunya sehari-hari telah menyampaikan informasi 

yang akurat tentang pribadinya. Kepala Sekolah yang dapat dipercaya memiliki 

kejujuran yang tidak diragukan. 

2.3.2.3.4 Responsif dan aspiratif. 

Peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti tuntutan yang selalu 

berubah. Kepala Sekolah harus tanggap terhadap berbagai aspirasi yang muncul 

bagi peningkatan mutu dan selalu membaca lingkungan dan menanggapinya 

secara cepat dan tepat. Bahkan Kepala Sekolah tidak hanya mampu menyesuaikan 

terhadap perubahan tapi juga mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. 

2.3.2.3.5 Antisipatif dan inovatif 

Mampu mempredikasi dan tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi, 

serta menghasilkan gagasan dan pengembangan baru. Kepala Sekolah harus 

mampu mengidentifikasikan perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi 

dan menganalisa apakah perkembangan itu bersifat sementara atau langgeng dan 
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mampu melihat kecenderungan-kecenderungan yang timbul dan sekaligus 

mengaitkan kecenderungan-kecenderungan itu dengan sasaran-sasaran yang ingin 

dicapai. 

2.3.2.3.6 Demokratif, berkeadilan dan inklusif 

Terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan merata. 

Seorang Kepala Sekolah harus membuat kebijakan dan sekaligus melakukan 

kebajikan. Keadilan mengandung makna kesesuaian antara hak dan kewajiban, 

posisi dan tugas serta prinsip keadilan lain dengan demikian partisipasi total guru 

di sekolah yang dipersyaratkan dalam MBS akan terjelma. 

 

2.4 Kerangka Berfikir  

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah suatu pendekatan pengelolaan 

sekolah yang memberikan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang 

luas dari pemerintah pusat kepada sekolah dalam merencanakan, mengelola, 

melaksanakan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi maupun 

menentukan strategi dalam upaya mewujudkan sekolah yang efektif yang ditandai 

dengan adanya proses pembelajaran yang baik dan menghasilkan lulusan yang 

bermutu. 

Ada empat kondisi yang sangat penting agar MBS dapat berjalan di 

sekolah yaitu: 1) Kepemimpinan yang kuat dan fleksibel, 2) Ketersediaan sarana 

pembelajaran yang memadai, 3) Komitmen masyarakat terhadap sekolah, dan 4) 

Fokus pada pembelajaran. 

Dari keempat kondisi tersebut, kepemimpinan Kepala Sekolah yang kuat 

dan fleksibel yang sesuai dengan tata nilai yang ideal akan sangat menentukan 

keberhasilan dalam melaksanakan proses belajar mengajar serta mampu 
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mengembangkan semua potensi sekolah yang ada dapat berfungsi secara optimal 

merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius. Kepala Sekolah 

merupakan pemimpin tertinggi di sekolah, pola kepemimpinannya akan sangat 

berpengaruh, bahkan sangat menentukan terhadap keberhasilan dalam penerapan 

MBS di sekolah, sehingga dapat mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif 

yang akhirnya proses belajar mengajar meningkat dan menghasilkan lulusan yang 

bermutu serta dapat diterima oleh stakeholders. 

Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut.  

 

 

 

 

- Input Values   - Tersediannya Sarpras  

- Process Values     Pendidikan 

- Output Values  - Komitmen Masyarakat  

       Terhadap sekolah 

    - Fokus pada pembelajaran 

 

Gambar 1 
Kerangka Berfikir Penelitian  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, bahwa fokus 

penelitian ini adalah utuk mengetahui peran kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

penerapan MBS di SMA Negeri 1  Magelang sesuai dengan tata nilai pengelolaan 

pendidikan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan latar 

alami (natural setting). Bogdan dan Biklen (dalam MUNANDIR 1990) penelitian 

kualitatif memiliki lima ciri, yaitu (1) dilakukan pada latar alami, karena yang 

merupakan alat penting adalah adanya data yang langsung dari perisetnya, (2) 

bersifat diskriptif yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau 

gambar dari pada angka, (3) lebih memperhatikan proses dari pada hasil, (4) 

dalam menganalisa data cenderung induktif dan (5) makna merupakan hal yang 

essensial. 

Moleong (2005:6) mengatakan bahwa penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistis, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai merode alamiah. 

Menurut Muhajir (1989:25) dari dimensi ontologis penelitian kualitatif 

menurut pendekatan yang holitis, pengamatan objek sesuai dengan konteksnya, 

dalam keseluruhan, tidak dieleminasikan dari integritasnya. Pada dimensi 

epistemologis, penelitian kualitatif menuntut menyatunya subjek peneliti dengan 

objek penelitian dan pendukungnya sehingga terlibat langsung di kancah dan 
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menghayati prosesnya. Subjek pendukung penelitian  menjadi syarat utama 

peneliti dengan pendekatan kualitatif. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian 

kualitatif : 

(1) Memiliki setting yang alamiah dengan peneliti sebagai instrument 

utama. 

(2) Menekankan pada proses, makna, dan pemahaman yang diperoleh 

melalui kata-kata, foto atau gambar. 

(3) Lebih mengutamakan proses (aktivitas) dari pada out come atau produk.. 

(4) Alur prosesnya induktif, yaitu peneliti membangun abstraksi, konsep, 

hipotesis, dan teori dari hal-hal yang detail di lapangan. 

(5) Cenderung bernuansa fenomenologis, yaitu berupaya menggambarkan 

cara hidup (nilai, makna, dari kegiatan) subjek penelitian. 

(6) Lebih menekankan pada temuan makna dan peneliti harus benar-benar 

terjun ke lapangan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudjana dan 

Ibrahim (1989:197-199) bahwa “Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah (1) 

menggunakan lingkungan alamiah, (2) bersifat deskriptif analitik, (3) 

menekankan pada proses bukan pada hasil, (4) bersifat induktif, dan (5) 

mengutamakan makna.” 

Peneliti selalu berada di lapangan dari awal hingga akhir penelitian untuk 

mengumpulkan data karena peneliti merupakan instrument utama dalam 

penelitian kualitatif. Peneliti selalu berusaha mengkaji peran kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah. 
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3.2   Rancangan Penelitian  

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan rancangan studi kasus. 

Menurut Bogdan dan Biklen (1990: 72), studi kasus yaitu suatu kajian yang rinci 

atas suatu latar atau subyek atau tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa 

tertentu. Dilihat dari tujuannya, penelitian studi kasus untuk memberikan 

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-

karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian sifat-

sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

Secara umum penelitian menggunakan studi kasus dapat digolongkan 

menjadi tiga jenis penelitian, yaitu: (1) studi kasus sejarah organisasi , (2) studi 

kasus observasi dan (3) studi kasus sejarah hidup (Bogdan dan Biklen, 1990: 74). 

Studi kasus tentang sejarah organisasi memusatkan perhatian pada organisasi 

tertentu dalam kurun waktu tertentu untuk menelusuri perkembangan dari suatu 

organisasi. Studi kasus organisasi adalah penelitian terhadap suatu bagian-bagian 

dalam suatu organisasi yang bisa berupa bekerja sama. Dalam penelitian ini 

menuntut adanya keterlibatan dari seorang peneliti. Penelitian studi kasus sejarah 

hidup yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif terhadap seseorang dengan 

maksud untuk mengumpulkan sejarah atau riwayat hidup dari seseorang. 

Dilihat dari penggolongan studi kasus, maka penelitian tentang penerapan 

MBS di SMA Negeri 1 Magelang ini termasuk dalam rancangan studi kasus 

observasional. Sedangkan rancang bangun studi kasus ini bersifat terpancang, 

artinya penulis memusatkan perhatiannya pada kasus-kasus tertentu yang telah 

ditetapkan pada fokus penelitian. Adapun kasus yang telah ditetapkan adalah 

bagaimana peran kepemimpinan Kepala Sekolah dalam penerapan MBS di SMA 

Negeri 1 Magelang. 
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3.3 Kehadiran Peneliti dilokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan perencana, pelaksana, 

pengumpul data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil 

penelitiannya. Peneliti adalah instrumen utama, sehingga kehadiran peneliti sangat 

diperlukan di lapangan. Hal ini disebabkan penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghendaki latar alamiah, yaitu hasil 

yang didasari kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika 

dipisahkan dari konteksnya. 

Sebelum melakukan kegiatan, peneliti mengajukan permohonan kepada 

Kepala SMA Negeri 1 Magelang baik secara formal maupun non formal. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah penelitian. 

Karena peneliti adalah instrumen utama, maka selalu berusaha bersikap 

wajar, tidak menonjolkan diri, selalu rendah diri dan bersikap sopan di lokasi 

penelitian. Peneliti juga selalu menjaga hubungan baik dengan anggota yang 

terlibat di SMA Negeri 1 Magelang secara jujur dan terbuka. 

3.4 Lokasi Penelitian  

SMA Negeri 1 Magelang merupakan salah satu lembaga pendidikan di 

lingkungan pendidikan menengah di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota 

Magelang yang memiliki sejumlah kelebihan dan prestasi untuk diteliti. 

Kegiatan sehari-hari SMA Negeri 1 Magelang sama dengan sekolah lain, 

yaitu memulai kegiatan dan proses mengajar pada pukul 07.00 pagi WIB dan 

diakhiri 13.30 siang WIB untuk hari senin sampai dengan Kamis. Untuk hari 

Jum’at diakhiri pada pukul 11.00 siang WIB dan hari Sabtu diakhiri pukul 12.45 

siang WIB. 
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3.4.1 Tinjauan Historis SMA Negeri 1 Magelang  

Menurut buku kenang-kenangan Desa Warsa pertama SMA Negeri 1 

Magelang tahun 1960 yang diriwayatkan oleh Bapak B. Soemarto mantan guru 

SMA Negeri 1 Magelang adalah sebagai berikut: 

Setelah kemerdekaan, maka pendidikan mengembang dengan pesatnya. 

Sekolah-sekolah didirikan dimana-mana, S.R, SMP, SMA dan bahkan 

Universitas-Universitas muncul dengan serentak. Kota Magelang pun tak 

ketinggalan. Pada tahun 1974 diadakan SMA persiapan dibawah pimpinan Bapak 

Soedarsono (bekas Kepala Jawatan Kebudayaan Pusat) bertempat di gedung 

CHRISTEYKE m.u.lo. Pengajar-pengajar dipinjamnya dikantor-kantor. Kabupaten 

Magelang mendapat anugrah memiliki banyak kaum intelektual, karena pada 

waktu itu Kementrian Kemakmuran dan Kementrian Keuangan dengan segala 

bagiannya berkedudukan di Magelang. Belum lagi SMA tersebut berjalan dengan 

lancar, clash ke II telah memaksa sekolah ditutup. Pelajar-pelajar meninggalkan 

kota masuk kedesa-desa, naik gunung. Kota menjadi kosong tak berpelajar. 

Maka untuk menarik pemuda-pemuda, pada bulan Juli 1949 oleh 

Pemerintah Federal didirikan sekolah SMP dan SMA bertempat digedung SMP 1 

sekarang, Ir. Soeyoto sebagai direktur banyak juga murid-murid yang memasuki 

sekolah tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang segan memasukinya meskipun 

hasrat belajar tetap berkobar. Dari sebab itu atas desakan pemuda-pemuda itu 

didirikanlah sebuah SMA yang lain pada bulan September 1949, dengan diberi 

nama SMA Darurat dengan menempati gedung SMA Al Iman di Jl. Bayeman di 

bawah pimpinan Bapak Siregar. 
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Untunglah KBM memberikan banyak hasil. Pertempuran berhasil 

berhenti. Bulan Januari 1950 ketua SMA tersebut dipersatukan. Perjuangan-

perjuangan dari TP dan Mobpel berduyung-duyung membanjiri kota dan sekolah. 

Gedung terlalu sempit dan bangkunya pun kurang segera oleh mereka 

didatangkan bangku-bangku dari Jepara. Sekolah masuk pagi dan sore di SMP 1 

kekurangan pengajar menyebabkan keadaan demikian tidak dapat berlangsung, 

sehingga SMA harus pindah menampati bekas Ammbache School khusus untuk 

bagian B dan bagian C harus mondok di RST. 

Kekurangan-kekurangan itulah yang memaksa tahun 1952 bagian C 

ditutup, sehingga di seluruh Kedu hanya ada sebuah SMA Negeri dengan hanya 

mempunyai jurusan B saja. Baru pada bulan Agustus 1955 bagian C dibuka 

kembali dan bulan Agustus 1958 dilengkapi dengan bagian A dengan menempati 

gedung SMP 1 diwaktu sore. Barulah pada waktu bulan September 1959 dengan 

resmi SMA Negeri Magelang mempunyai gedung sendiri dan ketiga-tiga 

bagiannya dapat masuk bersama-sama diwaktu pagi di jl Embong Cempaka, 

dengan pimpinan Bapak R. Tedjana (alm) dan 36 Bapak Ibu Guru mengasuh 835 

orang murid terdiri dari 23 kelas. 

SMA Negeri Magelang disamping menghasilkan siswa-siswanya yang 

kemudian mendapat kepercayaan masyarakat maupun pemerintah untuk diserahi 

jabatan tertentu, juga berhasil pula membina guru-gurunya yang dipercayai 

pemerintah menjadi kepala SMA. 

Pada tahun 2000 tepatnya pada tanggal 20 Desember 2000 Bapak DRS. H. 

Hadi Sutomo berdasarkan SK Pengangkatan Kepala Sekolah Nomor: 

8926/1.03.03/kp 2000.Tgl/Bln: 14 Desember 2000 diangkat menjadi Kepala 

Sekolah SMA Negeri 1 Magelang yang ke 10. Dengan jumlah guru sebanyak 66 
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serta tenaga administrasi dan pesuruh sebanyak 26 orang. Program pengajaran 

terdiri dari IPA dan IPS jumlah seluruh siswa 854 

SMA Negeri 1 Magelang menempati tanah seluas 7800 m2, terdiri dari 

luas bangunan 3825 m2, halaman 425 m2 dan lapangan olah raga 3550 m2. 

3.4.2 Susunan dan Struktur Organisasi  

Struktur organisasi di SMA Negeri 1 Magelang diatur sesuai dengan 

kebutuhan sendiri, adapun struktur SMA Negeri 1 Magelang digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Struktur Orgainisasi SMA Negeri 1 Magelang  
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3.4.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran  

3.4.3.1 Visi Sekolah  

Terwujudnya warga sekolah yang beriman dan taqwa, unggul dalam 

prestasi dan berbudi pekerti luhur. 

3.4.3.2 Misi Sekolah  

3.4.3.2.1 Mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar 

3.4.3.2.2 Menumbuhkan semangat belajar dan semangat berprestasi  

3.4.3.2.3 Mengoptimalkan ekstra kurikulum dalam rangka mengembangkan skill 

life. 

3.4.3.2.4 Menumbuhkan ketertiban dan kedisiplinan sekolah  

3.4.3.3 Tujuan 

Untuk tujuan visi dan misi SMA Negeri 1 Magelang menerapkan tujuan 

dan sasaran sebagai berikut. 

3.4.3.3.1 Mewujudkan target sasaran secara bertahap  

3.4.3.3.2 Tercapainya sasaran jangka panjang secara bertahap 

3.4.3.3.3 Tercapainya tujuan akademis sesuai yang diinginkan masyarakat 

sekolah  

3.4.3.3.4 Terwujudnya sasaran prasarana yang telah memadai sesuai dengan 

tahapan yang telah ditentukan 

3.4.3.3.5 Menjadi sekolah yang inovatif, transparan dan kreatif 

3.4.3.4 Sasaran  

3.4.3.4.1 Meningkatkan NEM rata-rata secara terus menerus 

3.4.3.4.2 Jumlah lulusan yang melanjutkan makin banyak yang diterima di 

perguruan tinggi negeri yang diinginkan 

3.4.3.4.3 Kegiatan ekstra semakin nyata manfaatnya 
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3.4.3.4.4 Memiliki team olah raga,kesenian, grup-grup belajar yang tangguh dan 

meraih kejuaraan baik tingkat Kota/Kab, maupun Propinsi dan 

Nasional. 

3.4.4 Jumlah guru, karyawan, dan siswa SMA Negeri 1 Magelang. 

Tenaga pengajar yang dimiliki SMA Negeri 1 Magelang saat ini sebanyak 

66 orang dan karyawan 26 orang. Jumlah ruang kelas di SMA Negeri 1 Magelang 

sebanyak 27 ruang dengan jumlah siswa sebanyak 854. Saat ini SMA Negeri 1 

Magelang dipimpin oleh Bapak Drs. H. Hadi Sutomo yang memiliki ijazah 

sarjana pendidikan di bidang geografi. Beliau juga memiliki sejumlah prestasi di 

bidang akademis dan beberapa diklat kedinasan. Bahkan beliau juga sedang 

menyelesaikan pendidikan pada program pascasarjana, program studi manajemen 

pendidikan di Universitas Negeri Semarang. 

Dengan demikian dapat dikemukakan secara umum alasan pemilihan lokasi 

penelitian tersebut adalah : 

(1) SMA Negeri 1 Magelang telah menerapkan MBS. 

(2) SMA Negeri 1 Magelang adalah sekolah dengan kategori berkembang 

baik semenjak berdirinya dan selalu berusaha meningkatkan mutu sekolah 

secara kontinyu. 

(3) SMA Negeri 1 Magelang secara umum telah memiliki sarana dan 

prasarana yang dapat dijadikan sebagai pendukung penerapan MBS 

(4) Adanya keterbukaan dari SMA Negeri 1 Magelang untuk diteliti, dengan 

harapan mendapatkan masukan demi perbaikan dan kemajuan sekolah 

yang bersangkutan 

 

3.5 Data dan Sumber Data 
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3.5.1 Data 

Peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang 

peran kepemimpinan Kepala Sekolah dalam penerapan manajemen berbasis 

sekolah 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu data utama dan data pendukung. Data utama diperoleh dari informan, yaitu 

orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian. 

Beberapa pihak yang merupakan informan dalam penelitian ini adalah: Kepala 

Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Komite Sekolah SMA Negeri 1  

Magelang. Sedangkan data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen resmi 

yang ada di SMA Negeri 1  Magelang berupa catatan, rekaman, gambar, foto serta 

bahan lain yang diamati dan diwawancarai. Sedangkan data pendukung berwujud 

non manusia. 

Penelitian informan yang tepat dengan informasi yang akurat merupakan 

pilihan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. S.Nasution (1996:32) 

berpendapat, “Dalam penelitian naturalistik yang dijadikan sampel adalah sumber 

yang dapat memberikan informasi. Sampel dapat berupa hal, peristiwa, manusia, 

situasi yang diobservasi.” Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berdasarkan 

observasi situasi yang wajar, bersahabat sebagaimana adanya, tanpa ada pengaruh 

yang merekayasa. 

Sebagaimana dapat dilihat juga pendapat Lotland and Lotland dalam 

Moleong (2000:112) yang mengatakan, “Sumber data dalam penelitian kuantitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.” 

3.5.2 Sumber Data 
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Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah yang 

menerapkan manajemen berbasis sekolah. Kepala Sekolah berfungsi sebagai 

informan kunci (key informants). Penentuan informan kunci didasarkan pada: 

(1) Subjek cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktivitas yang 

menjadi sasaran penelitian. 

(2) Subjek yang masih aktif terlibat di lingkungan aktivitas yang menjadi 

sasaran penelitian 

(3) Subjek masih mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti. 

(4) Subjek yang tidak mengemas informasi, tetapi relatif memberikan 

informasi yang sebenarnya. 

Sehubungan hal tersebut, sumber data dipilih secara purposive sample 

sesuai kebutuhan dengan memilih informan yang benar-benar menguasai 

informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya sebagai 

sumber data yang objektif dan mantap. 

3.6  Pengumpulan Data 

Sesuai dengan tahapan penelitian dalam penelitian kualitatif, instrumen 

utama adalah peneliti sendiri. Nasution (1988:55) menyatakan bahwa pada awal 

penelitian, penelitilah alat satu-satunya. Untuk memudahkan dalam pengumpulan 

data, penulis dapat memakai alat bantu berupa catatan lapangan, tape recorder, 

kamera foto, dan pedoman wawancara (interview guide). 

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data berjalan dari medan 

empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini 

meliputi proses memasuki lokasi penelitian (getting in), saat berada di lokasi 

penelitian (getting along) dan mengumpulkan data (logging the data). 
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Pada tahapan pengumpulan data ini, peneliti menggunakan tiga (3) metode 

yang dilakukan secara saling melengkapi. Ketiga metode tersebut adalah: 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang bertujuan memperoleh 

konstruksi yang tarjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktifitas, organisasi 

perasaan, motivasi, pengakuan dan kerisauan. (Moleong, 2000:135). Wawancara 

dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, 

maupun wawancara tidak terstruktur yang akan digabung dengan teknik 

observasi. Agar wawancara dapat dilaksanakan dengan baik, hubungan antara 

peneliti dan subyek hendaknya merupakan partnership. Dengan metode 

wawancara, peneliti dapat menggali pendapat beberapa pendapat warga sekolah 

tentang kepemimpinan Kepala Sekolah. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah diselesaikan 

terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan dalam pengolahan 

hasil penelitian. 

Dalam memperoleh data melalui wawancara, mula-mula peneliti menemui 

Kepala SMA Negeri 1 Magelang untuk mencari data tentang peranan Kepala 

Sekolah dalam mengelola sekolah sehingga dapat melaksanakan MBS sesuai 

dnegan tata nilai yang diharapkan. 

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kemudian dikembangkan ke 

arah yang lebih luas lagi. Informan selanjutnya merupakan pengembangan dari 

setiap pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Sekolah. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan lebih lanjut sebagai berikut: 
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Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data 
 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Validitas 

Alat atau Prosedur 

Pengumpulan  

1 Input Values  

 

Penyelenggaraan  

Pengelola 

pendidikan 

Amanah 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Professional 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Antusias 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Bertanggung 

jawab 

Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Kreatif 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Disiplin 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Peduli 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Pembelajaran 

sepanjang hayat 

Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

II Process Values  

Kepemimpinan 

dan manajer 

yang prima 

Visioner dan 

berwawasan 

Kepala 

Sekolah 

sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Menjadi teladan 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Memotivasi 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Mengilhami 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Memperdayakan
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 
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Membudayakan 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Taat azaz 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

III OUT PUT 

VALUES 

Berorientasi 

kepada 

kepentingan 

pemakai layanan 

pendidikan 

Produktif 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Gandrung mutu 

tinggi 

Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Dapat dipercaya 
Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Responsif dan 

aspiratif 

Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Antipatif dan 

inovatif 

Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

Demokratis, 

berkeadilan dan 

inklusif 

Kepala 

Sekolah 

WK, GR, KY, 

SIS, KOM 

Wawancara 

dan Observasi 

 

3.6.2 Observasi Partisipasi  

Observasi partisipasi dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap 

dan rinci melalui pengamatan yang seksama dengan melibatkan diri dalam 

kegiatan subyek yang sedang diteliti. Menurut Lincoln dan Guba (dalam 

Moleong, 2000: 126), observasi dikelompokkan dalam tiga cara yaitu: (1) 

bertindak sebagai partisipan dan non partisipan, (2) dilanjutkan secara terus terang 

dan (3) dilakukan dalam latar yang alami. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan untuk 

mencoba mempelajari dan memahami perilaku orang-orang yang terlibat. Peneliti 
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menggunakan metode observasi untuk menggali data yang terkait dengan kegiatan 

MPMBS yang sedang berjalan. 

Berkaitan dengan pengamatan dalam penelitian dilakukan kegiatan 

observasi terhadap: (1) Kinerja Kepala Sekolah, (2) Kegiatan KBM, (3) Keuangan 

sekolah, (4) administrasi sekolah. 

3.6.3 Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari 

bahan-bahan dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan MBS di SMA Negeri 

1 Magelang. Beberapa dokumen yang digunakan untuk mendukung penelitian ini 

antara lain: (1) Program kerja tahunan SMA Negeri 1 Magelang, (2) Pelaporan 

penggunaan BOMM, (3) daftar isian anggaran, (4) Rencana Anggaran dan 

Belanja Sekolah (RAPBS) 

3.7 Analisa Data  

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan 

sepanjang proses penelitian berlangsung. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif yang menurut Miles dan Huberman (1992: 16) 

terdapat tiga prosedur: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Penjelasan untuk masing-masing prosedur dan tahapn 

tersebut adalah sebagai berikut: 

3.7.1 Tahap Reduksi Data 

Pada prosedur ini peneliti melakukan proses pemilihan, memusatkan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 
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muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari SMA 

Negeri 1 Magelang tersebut dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap 

dan terinsi. Laporan lapangan tersebut akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal 

yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dalam arti sesuai dengan fokus 

penelitian, kemudian dicari tema atau polanya. 

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, peneliti melakukan reduksi 

data, selanjutnya dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, 

membuat gugus-gugus, menulis memo. Adapun tahapan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

3.7.1.1 Membuat ringkasan, cara yang sederhana untuk memperoleh data yang 

dibatasi oleh waktu. Ringkasan dilakukan dengan pemfokusan hasil dan 

permasalahan mengenai penelitian. 

3.7.1.2 Membuat kode, yaitu cara pengorganisasian dan penyusunan data sehingga 

memudahkan analisis dengan cepat. Pemberian kode antara lain: 

3.7.1.2.1 Wawancana diberi kode DD (deskripsi dialog) 

3.7.1.2.2 Dokumentasi diberi kode DDK (deskripsi dokumentasi) 

3.7.1.2.3 Gambar atau foto diberi kode DG (deskripsi gambar) 

3.7.1.2.4 Deskripsi lingkungan fisik (DLF ) untuk dokumentasi lingkungan, 

apabila ada dan dilakukan. 

3.7.1.2.5 Deskripsi (D) untuk penggambaran yang dilakukan oleh peneliti 

3.7.1.2.6 Deskripsi Kejadian (DK) apabila diperlukan 



51 

 

Selain itu dilakukan pengkodean untuk informan seperti: (1) Kepala 

Sekolah dengan kode KS, (2) Wakasek dengan Kode WK, (3) Guru dengan kode 

GR, (4) Karyawan dengan Kode KY, (5) Siswa dengan Kode SIS dan Komite 

Sekolah dengan kode KOM. 

3.7.2 Penyajian Data  

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang 

diperoleh dari SMA Negeri 1 Magelang sesuai dengan fokus penelitian untuk 

disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang 

suatu kejadian atau peristiwa yang terkait dengan penerapan MBS dalam bentuk 

teks naratif. 

3.7.3  Menarik Simpulan atau Verifikasi  

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber data di SMA 

Negeri 1 Magelang, peneliti mengambil simpulan yang masih bersifat tentatif, 

dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka 

akan diperoleh simpulan yang bersifat “grounded”. Dengan kata lain setiap 

simpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. 

Simpulan yang diperoleh melalui analisis data tersebut dijadikan pedoman untuk 

menyusun rekomendasi dan implikasi. 

3.8 Keabsahan Data  

Agar data yang diperoleh melalui penelitian ini dapat dipercaya, maka 

peneliti melakukan uji validitas. Uji validitas tersebut bertujuan untuk 

membuktikan bahwa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang terjadi 
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sebenarnya dalam kenyataan. Uji validitas yang digunakan adalah teknik 

triangulasi melalui pemeriksaan sumber. 

Dalam hal ini, kegiatan triangulasi dilakukan untuk mengecek kebenaran 

data yang diperoleh dari informan satu dengan informan yang lainnya. Misalnya 

untuk memperoleh kebenaran informasi tentang keamanahan Kepala Sekolah, 

peneliti juga menanyakan kepada wakil Kepala Sekolah, guru, karyawan maupun 

komite sekolah dan siswa. 

3.9  Tahapan Penelitian   

Dalam kegiatan penelitian ini terdapat tiga tahap yang dilakukan oleh 

penelitian, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan dan (3) tahap 

penyusunan laporan. 

3.9.1 Tahap Persiapan  

Ada tahap persiapan ini, penulis melakukan berbagai upaya dalam 

merumuskan masalah penelitian. Mula-mula masalah penelitian didiskusikan 

dengan teman sejawat agar mendapatkan masukan dan pendapat tentang layak 

atau tidaknya jika rumusan masalah diangkat sebagai masalah penelitian. 

Selanjutnya, berdasarkan masukan dari beberapa teman, penelitian 

mengemukakan permasalahan tersebut kepada dosen pembimbing untuk 

mendapatkan saran, bimbingan dan petunjuk. 

Setelah mendapat arahan dari para dosen pembimbing tersebut, peneliti 

mengangkat permasalahan dengan judul “ Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam Penerapan MBS di SMA Negeri 1 Magelang dalam bentuk usulan tesis. 
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Selanjutnya usulan tesis tersebut diseminarkan dalam mata kuliah Seminar Usalan 

tesis yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2007 untuk mendapatkan saran dan 

masukan dari Tim Evaluator serta para peserta seminar. Selanjutnya peneliti 

melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing  untuk melakukan revisi sesuai 

dnegan saran dan masukan Tim Evaluator. 

Setelah revisi usulan tesis tersebut dipandang cukup dan disetujui oleh 

dosen pembimbing, peneliti memulai mengurus permohonan izin kepada Direktur 

Program Pascasarjana untuk melakukan penelitian. Pada tanggal 4 Mei 2007, 

berdasarkan surat Direktur Pascasarjana, Unievrsitas Negeri Semarang telah 

dikeluarkan surat ijin penelitian dengan nomor: 596a/J40.4.01/PG/2007. 

3.9.2 Tahap Pelaksanan  

Setelah izin penelitian dikeluarkan secara resmi tersebut, mulai 

melaksanakan kegiatan penelitian, kegiatan ini mulai pada bulan Mei, tepatnya 

tanggal 7 Mei 2007 dengan melakukan orientasi lapangan. Dalam orientasi 

lapangan tersebut, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis antara 

lain: (1) menemui Kepala SMA Negeri 1 Magelang untuk melakukan konsultasi 

dan menyampaikan maksud serta tujuan berdasarkan surat ijin penelitian. 

Pertemuan konsultasi dengan Kepala SMA Negeri 1 Magelang tersebut disambut 

dengan senang hati dan bersedia membantu pelaksanaan dan dijadikan 

pertimbangan jika terdapat sesuatu yang perlu diperbaiki untuk peningkatan mutu 

sekolah, (2) melakukan sosialisasi terhadap staf SMA Negeri 1 Magelang tentang 

pelaksanaan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan penelitian yang akan 

dilakukan mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. 
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Kegiatan sosialisasi dan orientasi ini dilakukan oleh penulis sejak 

dilaksanakan konsultasi ekpada Kepala SMA Negeri 1 Magelang. Dari hasil 

pelaksanaan sosialisasi dalam orientasi tersebut peneliti mendapatkan hasil yang 

positif. Karena kegiatan orientasi sudah dipandang cukup oleh peneliti, akhirnya 

kegiatan penelitian dimulai. Peneliti mulai pada tanggal 7 Juni 2007 mengadakan 

wawancara terhadap informan. Informan yang pertama kali ditemui peneliti 

adalah Kepala SMA Negeri 1 Magelang. Wawancara dengan kepala SMA Negeri 

1 Magelang berlangsung dengan baik dan komunikatif karena waktu yang 

disediakan sangat banyak dan sangat membantu untuk penelitian selanjutnya. 

Selanjutnya Kepala SMA Negeri 1 Magelang menunjuk Wakasek SMA Negeri 1 

Magelang untuk menjadi informan kunci berikutnya. Dan baliau berjanji untuk 

dapat bertemu lagi untuk melakukan wawancara disela-sela kesibukannya. 

Sesuai dengan arahan Kepala SMA Negeri 1 Magelang selanjutnya 

peneliti melakukan wawancara terhadap Wakasek. Wawancara dimulai dengan 

pertanyaan yang bersifat umum kemudian lebih khusus dan akhirnya terfokus. 

Berdasarkan pengamatan penulis, wawancara terkesan santai namun mampu 

membantu proses penelitian. Hasil wawancara dicatat oleh penulis dan 

selanjutnya dibuat transkrip wawancara. Selanjutnya peneliti menjumpai salah 

satu Guru dan beliau membantu jalannya penelitian. Serta yang terakhir menemui 

Ketua Komite Sekolah sebagai salah sat unsur dalam penentuan keberhasilan 

MBS. Setiap kali mengakhiri kegiatan wawancara, penulis minta informasi 

tentang SMA Negeri 1 Magelang sehingga data-data yang berkaitan dengan fokus 

penelitian dapat terkumpul. 
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Selain kegiatan wawancara, agar data yang didapatkan terkumpul secara 

lengkap dan terpercaya, penulis juga melakukan pengamatan peran serta atau yang 

disebut observasi partisipan. Dalam kegiatan tersebut penulis berusaha untuk 

membaur dengan pihak SMA Negeri 1 Magelang baik dengan Kepala Sekolah, 

guru, tata usaha maupun siswa saat melakukan kegiatan. Sekali-kali peneliti 

berupaya mengajukan pertanyaan sambil mengamati kegiatan yang berlangsung. 

Data-data hasil pengamatan kemudian dicatat dalam lembar pengamatan kegiatan 

yang sedang berlangsung. Data-data hasil pengamatan kemudian dicatat dalam 

lembar pengamatan. 

Kegiatan lain yang dilakukan peneliti selain wawancara dan observasi 

ialah studi dokumentasi agar dapat melengkapi hasil kegiatan tersebut. 

Dokumentasi ini dilakukan antara lain dengan cara memotret kegiatan yang 

sedang berlangsung. Hasil dokumentasi tersebut sebelum dibuat ringkasannya 

dilakukan analisis terlebih dahulu. Peneliti selama mengumpulkan data juga 

melakukan analisis data. Terdapat beberapa keuntungan dalam menjalankan 

penelitian dengan cara tersebut yaitu: (1) mudah mendapatkan data sesuai dengan 

fokus, (2) untuk dapat merencanakan pengumpulan data berikutnya, (3) dapat 

menyiapkan pertanyaan berikutnya. 

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode 

wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut, penulis harus mencari data dan melakukan konsultasi terhadap hasil 

temuannya kepada dosen pembimbing. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya sesuai 

dengan rumusan masalah penelitian, secara lengkap temuan penelitian tentang 

peran kepemimpinan Kepala Sekolah dalam penerapan manajemen berbasis 

sekolah di SMA Negeri 1 Magelang sesuai dengan tata nilai pengelolaan 

pendidikan yang meliputi input values, process values dan ouput values. Adapun 

lokasi dan latar penelitian disajikan dalam daftar terlampir. 

4.1.Peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan. 

4.1.1. Amanah 

Kepala Sekolah haruslah orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan itu 

diperolehnya secara sukarela, dengan tidak meminta apalagi memaksa orang lain 

untuk mempercayainya, Kepala Sekolah tidak perlu berpidato di depan guru, 

murid atau orang tua murid bahwa ia adalah orang yang dapat dipercaya. 

Perilakunya sehari-hari telah menyampaikan informasi yang akurat tentang 

keamanahanya itu. Kepala Sekolah yang dapat dipercaya memiliki kejujuran yang 

tidak diragukan. 

Kepala SMA Negeri 1 Magelang mengatakan sebagai berikut: 

“ Amanah dalam arti saya ditugasi atau diberi tanggung jawab. Melakukan 
tugas Kepala Sekolah merupakan amanat yang harus 
dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Sehingga, jadi kepala dalam 
melaksanakan tugas kepemimpinannya harus dilandasi dengan niat ibadah 
dan mengabdi sepenuhnya untuk kepentingan sekolah, melakukan dengan 
iklas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Contohnya dalam hal 
keuangan saya gunakan sesuai dengan perencanaan dan saya laporkan 
secara detail dan dalam mempertanggung jawabkan dapat diterima oleh 
stakeholders.“ (Wan – KS) 
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Kepala SMA Negeri 1 Magelang dalam kepemimpinannya menunjukan 

sikap bahwa jabatan Kepala Sekolah merupakan amanah yang harus 

dipertanggung jawabkan, bekerja dilandasi dengan ibadah dan memiliki kesadaran 

yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan atusan-aturan yang berlaku. 

Hal ini dibuktikan dalam penggunaan keuangan sekolah yang meliputi dana dari 

sumbangan masyarakat maupun dari APBD dan APBN diputuskan bersama 

secara musyawarah antara guru, staf tata usaha dan komite sekolah yang hasilnya 

dituangkan dalam APBS, Kepala Sekolah sadar bahwa keuangan dan pembiayaan 

merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang pendidikan. 

Maka sekolah harus mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) Hal tersebut diperkuat 

oleh pengakuan warga sekolah yang lainnya, diantaranya oleh salah seorang 

wakilnya: 

“ Ya saya kira bapak Kepala Sekolah dalam bertugas sebagai Kepala 
Sekolah menurut penilaian kami, beliau sudah amanah artinya dalam 
menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan sesuai dengan 
tugas beliau.” (Wan- KS) 

 

Dari hasil penelitian mengenai kepala SMA Negeri 1  Magelang sebagai 

penyelenggara atau pengelola pendidikan secara umum mempunyai keyakinan 

bahwa (1) jabatan Kepala Sekolah merupakan jabatan amanah yang harus 

dipertanggung jawabkan dikemudian hari, (2) melaksanakan tugas kepemimpinan 

sebagai Kepala Sekolah harus dilandasi dengan niat ibadah dan pengabdian, (3) 

kesadaran dalam bertugas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 
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4.1.2. Profesional 

Kepala Sekolah memerlukan kemampuan berfikir secara fleksibel terhadap 

organisasi melihat organisasi dari sudut pandang, menyesuikan gaya 

kepemimpinan agar cocok dengan isu-isu yang sedang tumbuh serta memiliki 

pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam dalam 

mengimplementasikanya. 

Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara atau 

pengelola pendidikan berusaha profisional dalam hal pengetahuan maupun 

ketrampilan, seorang Kepala Sekolah seharusnya secara menyeluruh mengetahui 

banyak tentang lingkungan sekolah tersebut berada, disamping mengetahui dan 

menguasai tugas harus dilengkapi dengan kemampuan dalam berbagai 

ketrampilan, diantaranya adalah ketrampilan pengelolaan pendidikan secara 

profesional 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengemukakan sebagai berikut : 

  “ Saya berusaha seperti itu, artinya profesional sesuai ilmuwan, teori-teori 
yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan penjabaran yang berlaku. 
Saya harus mengarahkan fungsi-fungsi manajemen agar kegiatan 
pembelajaran berlangsung dengan baik.” (Wan-KS) 
 

Dalam mengelola kurikulum dan pengajaran di SMA Negeri 1 Magelang 

telah dilaksanakan pengelolaan dengan baik. Pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen diarahkan agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tertib dan 

lancar yang pada akhirnya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi tahap perencanaan yang 

meliputi (1) Penjabaran kurikulum menjadi rancangan pembelajaran (2) Tahap 
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koordinasi (3) Tahap pelaksanaan (4) Tahap akhir yaitu pengendalian, supervisi 

akademik dan tindak lanjut. Hal ini diperkuat oleh pengakuan oleh para wakil, 

guru ataupun karyawan SMA Negeri 1 Magelang. Adapun pengakuannya sebagai 

berikut: 

“Ya saya kira beliau profesional dalam arti beliau memilih pembantu-
pembantunya sesuai dengan bidangnya masing-masing tentunya dalam 
menjalankan tugasnya profesional dan lebih mengena pada sasarannya. 
Misalnya kurikulum ya diserahkan kepada yang tahun kurikulum, 
kesiswaan yang tahu kesiswaan, begitu humas dan sarana serta 
ketenagaan, dalam hal ini beliau memilih orang-orang yang dimintai 
beliau untuk bekerja lebih profesional.” (Wan-KS) 

 

Dari hasil penelitian mengenai kepala SMA Negeri 1  Magelang selaku 

penyelenggara atau pengelola pendidikan dalam menjalankan tugasnya dilakukan 

secara profesional, seorang pimpinan harus betul-betul memahami organisasi yang 

dipimipinnya, yaitu paham akan sasaran yang ingin dicapai, tujuan jangka pendek 

dan jangka panjang serta struktur organisasinya, seorang pemimpin atau Kepala 

Sekolah harus memahami (1) Hubungan kerja sama antar berbagai unit (2) 

Pendelegasian wewenang, (3) Sikap, tempramen, keanehan-keanehan dari atasan, 

kolega dan bawaan dan (4) bakat dan kekurangan dari bawahannya. 

4.1.3. Antusias. 

Kepala Sekolah perlu mengembangkan kecakapanya untuk melihat 

organisasi sebagai bentuk organisasi dengan kebutuhan, kewibawaan dan 

menunjukan rasa ingin tahu, sangat berdedikasi serta berorientasi . Pada hasil, 

Kepala Sekolah hendaknya dalam menjalankan tugas harus bersungguh-sungguh 

dan penuh semangat. Kepala Sekolah pada hakekatnya adalah sumber semangat 

bagi para guru, staf dan siswa, oleh sebab itu, Kepala Sekolah harus selalu 
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membangkitkan semangat, percaya diri terhadap para guru, staf dan siswa, 

sehingga menerima dan memahami tujuan sekolah secara antusias, bekerja dengan 

rasa tanggung jawab kearah tercapainya tujuan sekolah. 

Kepala SMA Negeri 1 Magelang mengatakan sebagai berikut: 

 “ Saya tetap antusias, karena tugas saya adalah suatu ibadah, jadi harus bisa 
melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat yang pada 
akhirnya saya berharap bisa menghasilkan prestasi yang unggul.” (Wan – 
KS) 
 

Dalam pengamatan penulis, banyak prestasi yang sudah diraih oleh SMA 

Negeri 1 Magelang. Prestasi tersebut meliputi akademis maupun non akademis. 

Semua itu bisa tercapai karena kerja sama kepala sekolah dengan warga sekolah 

sangat baik dan para guru maupun para karyawan sangat bersemangat dalam 

menjalankan tugas kewajibannya. Hal ini dikuatkan oleh wakil kepala sekolah 

maupun oleh warga sekolah yang lain. Adapun pendpatnya sebagai berikut: 

“ Ya, saya kira tentunya ya karena ini merupakan tuntutan untuk selalu 
antusias karena sebagai fitur kepala sekolah ini kan menjadi panutan, 
bagaimana nanti kalau kepala sekolah tidak antusias tentunya para guru 
dan karyawan tidak bersemangat.” (Wan-KS) 

 

Kepala SMA Negeri 1 Magelang dalam melaksanakan tugasnya selaku 

penyelenggara atau pengelola pendidikan selalu antusias menunjukkan rasa ingin 

tahu semangat berdedikasi serta berorientasi pada hasil, meningkatkan 

kemampuan kerja dan mewujudkan perbaikan yang diperlukan dan meningkatkan 

produtivitas organisasi yang berorientasipada hasil. Hal ini dibuktikan dengan 

prestasi sekolah pada pelaksanan sekolah pada pelaksanan ujian nasional tahun 
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pelajaran 2006/2007 bahwa untuk jurusan IPS dan IPA menduduki rangking 1 dan 

3 untuk tingkat propinsi Jawa Tengah dalam hal tingkat rata-rata tertinggi. 

4.1.4. Bertanggung jawab 

Kepala Sekolah dalam mengembangkan tugasnya harus menunjukan 

bahwa keberhasilan dan kegagalan bawahan adalah suatu cerminan langsung 

keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Dengan demikian Kepala Sekolah 

bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh bawahan. Perbuatan 

yang dilakukan oleh para guru, siswa dan mungkin orang tua siswa tidak dapat 

dilepaskan dari tanggung jawab Kepala Sekolah. 

Kepala Sekolah SMA Negeri 1  Magelang mengemukakan sebagai 

berikut: 

    “Sebagai pimpinan, jelas saya harus bertanggung jawab terhadap semua 
keputusan yang dibuat bersama-sama dengan guru maupun karyawan. 
Karena kebijakan-kebijakan dari pusat sudah banyak yang diserahkan pada 
sekolah, lha dengan demikian segala resiko itu adalah tanggung jawab 
kepala sekolah.” (Wan-KS) 
 

Letak tanggung jawab tersebut meliputi aspek-aspek yang 

didesentralisasikan ke sekolah. Adapun aspek-aspek tersebut adalah (1) 

Perencanaan dan evaluasi, (2) pengelolaan kurikulum, (3) Pengelolaan KBM, (4) 

Pengelolaan SDM, (5) Pengelolaan fasilitas, (6) Pengelolaan keuangan (7) 

Pengelolaan iklim sekolah, (8) Pelayanan siswa, (9) Hubungan sekolah-

masyarakat. 

Pernyataan kepala sekolah dibuktikan oleh hasil yang telah dicapai oleh 

SMA Negeri 1 Magelang. Dari hasil pengamatan penulis, kepala sekolah sering 

memebrikan pengarahan ataupun kontrol terhadap kinerja para guru maupun 
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karyawan, hal tersebut dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Namun bagi Kepala Sekolah masalah kegagalan maupun keberhasilan 

sekolah adalah suatu resiko pimpinan yang harus dipertanggung jawabkan kepada 

stakeholders. Hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang wakil Kepala Sekolah: 

“ Ya, tentunya semua pekerjaan yang ada disekolahkan dipertanggung 
jawabkan kepada Kepala Sekolah dan nantinya Kepala Sekolah yang 
mempertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat sekolah.” (Wan-
KS) 

 
Dari hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa selaku Kepala Sekolah 

bertanggung jawab atas segala program-program yang dilaksanakan. Hal ini juga 

tercapai dari sikap dalam kemampuanya dalam; (1) mengambil keputusan 

bersama tenaga kependidikan disekolah, (2) mengambil keputusan untuk 

kepentingan internal, dan (3) mengambil keputusan untuk kepentingan eksternal 

sekolah. Dia berambisi bahwa jika keputusan sudah diputuskan bersama, berarti 

tanggung jawab terletak pada pimpinan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 

kepala SMA Negeri 1 Magelang memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen 

mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dan tidak tergantung kepada pihak lain. 

 

4.1.5. Kreatif 

Kepala Sekolah harus mampu berfikir kreatif tentang bagaimana membuat 

sesuatu terjadi dan dapat mengembangkan strategi, memberikan respon terhadap 

realitas organisasi. Selaku pimpinan berusaha mencari gagasan-gagasan dan cara-

cara baru dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini dilakukan agar para staf 

dapat memahami apa-apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah sehingga dapat 

memcapai tujuan sesuai dengan visi dan misi sekolah. 
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Kepala Sekolah SMA Negeri 1  Magelang mengungkapkan sebagai 

berikut : 

 “Saya berusaha kreatif, artinya saya mencoba-coba bagaimana memahami 
terhadap permasalahan. Bagaimana supaya kegiatan itu dapat berjalan 
dengan baik jadi mestinya ya harus memiliki pola pikir yang bermacam-
macam.“ (Wan-KS) 
 

Hasil pengamatan penulis, para guru di SMA Negeri 1 Magelang dalam 

melaksanakan proses pembelajaran diguankan bervariatif karena dalam 

pengelolaan pembelajaran, Kepala Sekolah berusaha mewujudkan melalui konsep 

pembelajaran siswa. Implementasinya, guru harus menciptakan proses 

pembelajaran yang menarik, misal menggunakan metode yang variatif (ceramah, 

diskusi, belajar kelompok). Siswa harus aktif dan diberi kebebasan berbicara. Hal 

tersebut dapat tercipta hanya melalui model hubungan guru dengan siswa yang 

bersifat dialogis. 

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh salah seorang siswa, adapun 

pendapatnya adalah sebagai berikut: 

“ Ya, Kepala Sekolah sangat kreatif dalam tugasnya anak-anak selalu 
disuruh kreatif dalam belajar supaya hasilnya baik.” (Wan-KS) 

 

Dari hasil penelitian, Kepala Sekolah selaku penyelenggara atau pengelola 

pendidikan memiliki pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif, 

contohnya dalam hal kegiatan PBM, pada guru dianjurkan dalam mengajar 

hendaknya menggunakan metode-metode yang tidak menjenuhkan bagi siswa, 

tapi bagaimana bisa menumbuhkan semangat bagi siswa untuk belajar sehingga 

dapat dicapai hasil yang optimal. 
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4.1.6. Disiplin 

Disiplin dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan professional tenaga  

kependidikan disekolah, selaku Kepala Sekolah harus menanamkan rasa disiplin 

kepada semua  bawahannya ataupun siswa, melalui disiplin ini diharapkan dapat 

tercapai tujuan  sekolah yang akhirnya akan dapat meningkatkan produktifitas 

sekolah. 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang menyatakan sebagai berikut: 

“ Yang namanya disiplin ya mestinya nafas kita. Kita harus disiplin sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, kita harus mematuhi jam masuk dan 
sebagainya dan saya harus memberi contoh dan sekaligus mengajak 
kepada siapa saja untuk disiplin” (Wan – KS) 
 
Pernyataan kepala sekolah diperkuat oleh guru, adapun pendapat guru 

adalah sebagai berikut: 

“ Dalam kedisiplinan sangat disiplin, ini malah sangat disiplin, khususnya 
terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bersama” (Wan – GR) 
 

Salah satu misi SMA Negeri 1 Magelang adalah menumbuhkan ketertiban 

dan kedisiplinan sekolah. Dengan misi tersebut Kepala Sekolah selalu 

menerapkan kedisiplinan kepada semua bawahanya, melalui disiplin ini 

diharapkan dapat tercapai tujuan secara efektif dan efesien serta dapat 

meningkatkan produktifitas sekolah. Ada beberapa stategi yang digunakan oleh 

Kepala Sekolah dalam membina disiplin para tenaga kependidikan, diantaranya 

adalah: (1) membantu para tenaga kependidikan dalam mengembangkan pola 

prilakunya, (2) membantu para tenaga kependidikan dalam meningkatkan standar 

prilakunya, dan (3) melaksanakan semua aturan yang telah disepakati bersama. 
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Didalam pengamatan, sekolah membuat aturan-aturan yang harus ditaati, 

khususnya oleh warga sekolah, guru, siswa, karyawan dan Kepala Sekolah, aturan 

tersebut meliputi tata tertip waktu masuk dan pulang sekolah, jumlah kehadiran 

bagi guru disekolah dan aturan-aturan tata tertib yang lain. Dengan meningkatkan 

disiplin, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas jam belajar sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan dan meningkatkan iklim belajar yang lebih kondusif 

untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan mencapai hasil 

belajar yang lebih baik. 

4.1.7. Peduli 

Kepala Sekolah diharapkan selalu dapat menghargai apapun yang 

dihasilkan oleh mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Sebab setiap orang 

dalam kehidupan organisasi baik secara pribadi maupun kelompok, apabila 

kebutuhanya diperhatikan maupun dipenuhi akan meningkatkan kinerja yang 

akhirnya akan tercapai tujuan sekolah. 

Kepada SMA Negeri 1  Magelang mengatakan: 

 “Kepedulian sangat penting. Misalnya kondisi teman-teman seperti apa? 
Kebutuhannya apa? Jadi ya saya harus memahami dan memperhatikan 
mereka. Ya itulah pimpinan” (Wan – KS) 
 

Dalam hal ini kepala SMA Negeri 1  Magelang bahwa sebagai Kepala 

Sekolah harus memahami tugas dan fungsi pimpinan demi keberhasilan sekolah. 

serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa, dalam praktek organisasi kata 

pimpinan mengandung konotasi menggerakan, mengarahkan, membimbing, 

memberikan dorongan dan sebagainya. Dari hasil penelitian mengenai kepedulian 

kepala SMA Negeri 1  Magelang, bahwa Kepala Sekolah menyadari dan 
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memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain untuk 

memajukan sekolah yaitu dengan jalan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain 

dengan jalan memperhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa aman, mengatur 

pengalaman sedemikian rupa sehingga pihak lain memperoleh kepuasan dalam 

bekerja. Hal ini diperkuat oleh pendapat salah seorang karyawan, adapun 

pendapatnya adalah sebagai berikut : 

“Beliau sangat peduli pak. Kepada siapa saja sangat memperhatikan, 
sehingga dalam bekerja enak” (wan – KY) 
 

Dalam penelitian, kepedulian kepala SMA Negeri 1 Magelang terhadap 

para guru maupun karyawan cukup baik, misalnya beliau sering menanyakan 

kondisi kesehatan para guru, karyawan, ataupun para siswanya. Dalam waktu 

setiap tahun kepala sekolah selalu meningkatkan kesejahteraan para guru maupun 

karyawan yang mana sumber dananya dimintakan kepada komite sekolah. Dengan 

rasa kepedulian tersebut harapan kepala sekolah supaya para stafnya bisa bekerja 

secara optimal. 

4.1.8. Pembelajaran sepanjang hayat 

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas 

wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan 

menjadikan pelajaran atas setiap kejadian. Sebagai Kepala Sekolah senantiasa 

berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. 

Dalam hal ini faktor pengalaman akan sangat mempengaruhi profesionalisme 

Kepala Sekolah. Seorang pemimpin harus benar-benar mendorong dan 

mendukung kepada siapa saja atau dirinya yang selalu belajar. Dalam rangka 
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melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, Kepala Sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk memperdayakan tenaga kependidikan. Memberi 

kesempatan kepada staf untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong 

keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang 

menunjang program sekolah.  

Hal ini dinyatakan oleh Kepala SMA Negeri 1  Magelang sebagai berikut :  

“Ya, saya selalu mendukung memberi motivasi kepada teman-teman itu 
untuk belajar lebih lanjut itu, nah ini saya lakukan dengan cara apa saja, 
termasuk disamping dorongan kata-kata tapi juga dengan bukti-bukti, kita 
menyiapkan buku-buku, saya suruh belajar atau memberikan, 
memprogramkan untuk study lanjut dan juga fasilitas-fasilitas lain yang 
diperlukan, itu saya siapkan.” (Wan-KS) 
 
Pernyataan kepala sekolah diperkuat oleh pendapat warga sekolah yang 

lain, diantaranya oleh wakil kepala sekolah, adapun pendapatnya adalah sebagai 

berikut : 

“Untuk yang ini memang iya, terbukti beliau sendiri masih juga belajar 
formal non formal juga ada bapak ibu guru, karyawan yang mau nambah 
ilmu dalam arti formal non formal selalu didukung oleh Bp. Kepala 
Sekolah” (Wan – WK) 

 
Dari hasil penelitian tersebut maka seorang Kepala Sekolah senantiasa 

berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. 

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara (1) mengikut sertakan guru-

guru dalam kegiatan penataran-penataran (2) Kepala Sekolah harus berusaha 

menggerakan tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih giat belajar. (3) 

Menggunakan waktu yang efektif disekolah, dengan cara mendorong para guru 

untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai waktu yang ditetapkan. 
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Sehingga para guru akan terpacu untuk selalu menambah pengetahuannya, dengan 

harapan akan meningkatkan mutu sekolah. 

4.2. Peran Kepala Sekolah sebagai manajer yang prima 

4.2.1. Visioner dan berwawasan 

Kepala Sekolah dengan kemampuan yang dimiliki berusaha berkerja 

berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta berwawasan yang jauh 

kedepan.  

Salah satu aksioma tentang kepemimpinan yang bisa diterima bahwa 

semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hirarki kepemimpinan organisasi, ia 

semakin dituntut untuk semakin mampu berfikir dan bertindak sebagai seseorang 

generalis, berarti dituntut untuk memiliki kemampuan melihat dan 

memperlakukan seluruh satuan kerja dalam organisasi dengan persepsi dan 

pendekatan yang holistik. 

 

 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengatakan: 

“ Saya harus belajar supaya pengetahuannya saya bertambah. Jadi saya 
memandang ke depan bagaimana sekolah ini bisa maju atau dibuat seperti 
apa yang sesuai dengan perkembangan jaman saya, saya berusaha supaya 
menjadi orang yang visioner” (Wan – KS) 

 
Hasil pengamatan penulis, kepala SMA Negeri 1 Magelang dalam 

menjalankan tugasnya sering berdikusi ataupun dialog-dialog dengan para stafnya 

dan beliau sendiri juga masih belajar dalam hal ini untuk meningkatkan 

pengetahuannya supaya bisa menunjang tugas-tugas selaku kepala sekolah. Hal 
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tersebut juga diperkuat oleh pendapat warga sekolah, diantaranya oleh wakil 

kepala sekolah, pendapatnya sebagai berikut : 

“Ya saya kira ya beliau mempunyai visi yang cukup jauh kedepan, 
berwawasan yang luas sehingga selalu menampung dan masukan dari 
beberapa sumber untuk menambah wawasan beliau dan untuk 
menunjang visi sekolah dan visi” (Wan – WK) 

 

Dari hasil penelitian tersebut maka kepala SMA Negeri 1  Magelang 

cukup visioner dan berwawasan karena merupakan tuntutan. Artinya, adapun 

kedudukan seseorang dalam berorganisasi, ia diharapkan untuk terus menerus 

meningkatkan pengetahuanya sebab hal itu mempunyai dampak yang luas dan 

kuat terhadap seluruh segi kehidupan disekolah. 

4.2.2. Menjadi teladan 

Kepala Sekolah selaku pemimpin akan menjadi pusat perhatian, artinya 

semua pandangan akan diarahkan ke Kepala Sekolah sebagai orang yang 

mewakili kehidupan sekolah dimana dan dalam kesempatan apapun. Oleh sebab 

itu penampilan Kepala Sekolah harus selalu dijaga integritasnya, selalu 

terpercaya, dihormati baik sikap, perilaku maupun perbuatannya. Karena sekolah 

harus berusaha memberi teladan dan contoh yang baik supaya bisa meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan ataupun para siswanya terlihat dari apa yang 

dilakukan oleh seseorang dan bukan apa yang dikatakanya. Sangat fundamental 

untuk dinyatakan ialah adanya disiplin pribadi yang tinggi karena dari disiplin 

yang tinggi itulah mengalir beberapa manisfestasi keteladanan. 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengatakan: 

“ Insya Allah saya akan menjadi teladan, baik itu waktu menjalankan tugas 
maupun dimana saja, saya akan melakukan hal yang baik supaya dapat 
dicontoh oleh orang lain.” (Wan- KS) 
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Dari hasil penelitian tersebut maka kepala SMA Negeri 1  Magelang dapat 

menjadi teladan bagi staf maupun siswanya. Keteladanan antara lain melakukan 

apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh 

dilakukan, baik karena keterikatan kepada peraturan perundangan yang berlaku 

maupun karena limitasi yang ditentukan oleh nilai-nilai moral etika dan sosial. 

Sangat fungsional untuk dinyatakan ialah adanya disiplin pribadi yang tinggi 

itulah mengalir beberapa manifestasi keteladanan tersebut. Hal ini diperkuat oleh 

penilasian salah seorang karyawan sebagai berikut: 

 “Maksud bapak, menjadi teladan itu menjadi contoh disini? Ya beliau 
menjadi teladan untuk guru, karyawan dan siswa di SMA Negeri 1 pak.” 
(Wan – KY) 

 

Dari hasil penelitian mengenai keteladanan kepala SMA Negeri 1 

Magelang ditunjukkan melalui sikap, perbuatan, etos kerja maupun penampilan 

fisik. Selain itu yang patut dicontoh oleh para guru, staf maupun siswa adalah 

disiplin, jujur, rasa bersahabat dan sikap dalam berbicara. 

4.2.3. Memotivasi 

Kepala Sekolah harus mampu menimbulkan dan menggerakan semangat 

para guru, staf dan siswa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Patah 

semangat, kehilangan kepercayaan harus dapat dibangkitkan kembali oleh Kepala 

Sekolah, sesuai dengan misi yang dibebankan Kepala Sekolah, Kepala Sekolah 

harus mampu membawa perubahan sikap, perilaku kepada warga sekolah sesuai 

dengan visi dan misi sekolah. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang patut menentukan keefektifan 

kerja. Callahan and Clack (Miftah Thoha 2005:143) mengemukakan bahwa 
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motifasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkat 

laku kearah tujuan tertentu. 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengatakan : 

 “Saya mencoba memberikan suatu dorongan, motivasi kepada siswa, 
kepada guru, karyawan untuk maju dan berkembang dan semuanya itu 
untuk kepentingan bersama.” (Wan – KS) 
 
Pernyataan kepala sekolah diperkuat oleh salah satu wakil kepala sekolah, 

adapun pernyataannya sebagai berikut : 

“Ya tentunya, beliau selalu memberikan motivasi kepada guru, siswa, 
karyawan, terutama yang berprestasi untuk lebih meningkatkan 
prestasinya.” (Wan – WK) 
 

Dari hasil penelitian kepala SMA Negeri 1 Magelang sering memberikan 

dorongan dan semangat kepada guru, karyawan maupun siswa, dalam pengamatan 

peneliti, hal tersebut sering dilakukan waktu kegiatan upacara rutin hari senin atau 

pada waktu mengadakan koordinasi maupun pada rapat-rapat dengan staff, guru. 

4.2.4. Mengilhami 

Kepala Sekolah hakikatnya adalah sumber semangat bagi para guru, staf 

maupun siswa. Oleh karena itu Kepala Sekolah haruslah selalu membangkitkan 

semangat, percaya diri terhadap para guru, staf dan siswa, sehingga mereka 

menerima dan memahami tujuan sekolah, bekerja secara bertanggung jawab 

kearah tercapainya tujuan sekolah                                                                        

Kepala SMA Negeri 1  Magelang Mengatakan: 

 “ Dalam hal ini, ya saya kadang kadang memberi ilham kepada bapak, ibu 
guru atau karyawan dan juga siswa supaya mereka tergerak untuk maju 
yang pada akhirnya sekolah ini dapat maju “. (Wan – KS) 
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Dari pengamatan penulis terhadap kepala SMA Negeri 1 Magelang, beliau 

memang kadang-kadang memberikan inspirasi kepada guru, staf maupun siswa. 

Dalam memberi inspirasi tersebut contohnya beliau berceritera tentang orang-

orang yang telah sukses atau berhasil. Hal ini diperkuat oleh salah satu guru, 

adapun pendapatnya sebagai berikut : 

“Beliau sering memberi inspirasi jika pas mengadakan rapat maupun saat 
menjadi pembina upacara, sambutan beliau kadang-kadang menjadi 
dorongan bagi kami” (Wan – GR) 
 

Dari hasil penelitian maka Kepala Sekolah SMA Negeri 1  Magelang 

sering memberi dorongan kepada warga sekolah untuk menghasilkan karya 

terbaiknya, sebab Kepala Sekolah tidak berdiri disamping, melainkan memberikan 

dorongan dan memacu, berdiri didepan dan memberi inspirasi agar pihak lain 

terutama guru, staff, siswa untuk tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. 

4.2.5. Memperdayakan 

Kemampuan Kepala Sekolah dalam memperdayakan tenaga kependidikan 

disekolah harus diwujudkan dalam pemberian arahan secara dinamis, 

pengkoordinasian tenaga kependidikan dalam pelaksanan tugas. Pemberian hadiah 

bagi mereka yang berprestasi dan pemberian hukuman bagi yang kurang disiplin 

dalam melaksanakan tugas. Kemampuan mendayagunakan sumber daya sekolah 

dan mampu memperdayakan segala sumber daya masyarakat yang dijiwai oleh 

sila-sila pancasila dalam mencapai tujuan nasional. 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengatakan : 

 “Dalam hal ini saya mencoba untuk apa yang ada disekolah, yah sesuai 
potensi sekolah ini, kami coba untuk apa namanya itu, jadi fasilitas yang 
ada digunakan dengan maksimal mungkin, baik seperti internet, apalagi 
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komputer yang memang sudah harus selalu digunakan kemudian yang 
lain-lainnya bukan hanya guru tapi karyawan dan siswa supaya 
menggunakan seluas-luasnya, untuk menggunakan komputer dari jam 
07.00 sampai jam 20.00 malam. Dan juga SDM-nya, bagi bapak ibu guru 
yang punya keahlian tertentu juga saya manfaatkan untuk kemajuan 
sekolah.” (Wan – KS) 

 
Hasil pengamatan peneliti, kepala sekolah sangat memperdayakan segala 

fasilitas sekolah diantaranya para siswa boleh bebas menggunakan internet 

asalkan tidak mengganggu jam-jam pelajaran dan kepada para guru dan karyawan 

pikiran dan tenaganya dioptimalkan perannya dalam melaksanakan tugasnya. Hal 

ini diperkuat oleh pendapat salah satu guru, pendapatnya sebagai berikut : 

“Beliau sangat memperdayakan potensi-potensi yang ada disekolah yang 
berupa sarana prasarana maupun SDM-nya” (Wan – GR) 

 
 Dari hasil penelitian kepala sekolah SMA Negeri 1 Magelang dalam 

memperdayakan guru maupun karyawan untuk kemajuan sekolah sangat 

dioptimalkan. Sebagai contoh bagi guru-guru muda didorong untuk ikut dalam 

kegiatan siswa, diantaranya kegiatan eskul dan kir ataupun kegiatan lain yang 

berkaitan dengan urusan kesiswaan. Jadi dalam hal ini kepala sekolah berperan 

sebasgai katalisator dalam arti bisa menumbuhkan dan menggerakkan semangat 

para guru, staf maupun siswa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

4.2.6. Membudayakan 

Kemampuan Kepala Sekolah menjadi motor penggerak dalam 

pengembangan masyarakat menuju kondisi yang lebih berbudaya sangat penting 

karena pada hakekatnya sekolah sebagai suatu sistim yang merupakan lembaga 

utuh dan bulat, sebagai kesatuan yang didalamnya terdiri dari bagian-bagian yang 

saling berperan dan berkaitan. Sekolah sebagai masyarakat belajar, berperan 
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sebagai masyarakat belajar, berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

dalam arti menumbuhkan, memotivasi dan mengembangkan nilai-nilai budaya 

yang mencakup etika, logika estetika dan berakar pada budaya bangsa. 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengatakan : 

“ Dalam hal budaya memang sangat penting sekali. Maka saya sering atau 
selalu mengingatkan kepada guru ataupun karyawan dan siswa supaya 
jangan lupa dalam kehidupan sehari-hari tidak lupa tentang nilai-nilai 
budaya yang ada” (Wan-KS) 
 
Hal ini membuktikan bahwa selaku kepala sekolah dalam kesempatan 

selalu menekankan kepada guru maupun siswa untuk berpakaian rapi dan bagi 

siswa dilarang menggunakan jaket dilokasi sekolah dan dilarang menghidupkan 

hp jika berada di ruang kelas. Larangan tersebut tertempel disudut-sudut sekolah 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan wakil kepala sekolah : 

“Kepala sekolah selalu mengajak kami untuk selalu berbudaya dalam 
kehidupan, sikap sopan santun, etika supaya jangan dilupakan “. (Wan – 
WK) 
 

Dari hasil penelitian tersebut, bahwa kepala SMA Negeri 1  Magelang 

dalam bertugas selaku pimpinan mengajak kepada staf maupun siswa untuk 

memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada, sebab sebagai masyarakat belajar, 

sekolah tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Sekolah merupakan satu 

kesatuan yang memiliki tata kehidupan budaya 

4.2.7. Taat azas  

Sebagai pemimpin harus konsisten atau tidak ragu-ragu, keputusannya taat 

azas, mematuhi tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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ketaatan dan konsisten seorang pemimpin akan tercermin pada  pada kepribadian 

dan keyakinan. 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengatakan : 

“Memang sekolah ini, saya buat  untuk melatih berdemokrasi. Dalam arti 
keputussan-keputusan sekolah berdasarkan hasil musyawarah para warga 
sekolah namun tetap berpedoman pada aturan atau perundangan yang 
berlaku, jadi ya itu, semua harus mematuhi hal-hal yang sudah 
diputuskan”. (Wan –KS)   

 

 Dari hasil pengamatan kepala SMA Negeri 1 Magelang adalah seorang 

pemimpin yang taat terhadap aturan yang berlaku, hal ini dibuktikan bahwa dalam 

setiap penerimaan siswa bagi putra-putri guru atau karyawan yang ingin jadi siswa 

SMA Negeri 1 Magelang tetap dilakukan secara prosedur dan berdasarkan 

peringkat nilai NEM. Pernyataan kepala sekolah diperkuat oleh satu karyawan 

sebasgai berikut : 

“Beliau selalu menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan sekolah, 
namun jika ada perubahan akan dimusyawarahkan”(Wan – KY) 

 

Dari hasil penelitian tersebut maka kepala sekolah SMA Negeri 1 

Magelang adalah pemimpin yang konsiten dan dapat diandalkan, kepala sekolah 

seperti ini tidak bermuka banyak, ia mengoperasionalkan kebijhakan pendidikan 

secara tegas dan bijaksana dan tidak perlu menjadi anggota bunglon sosial untuk 

mengamankan kebijakannya. Secara umum kepala sekolah SMA Negeri 1 

Magelang mempunyai keyakinan bahwa: (1) jabatan kepala sekolah merupakan 

amanah yang harus dipertanggung jawabkan dikemudian hari, (2) konsiten dalam 

keteladanan sebagai yang baik merupakan kunci kemajuan dan kesuksesan suatu 
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lembaga yang dipimpinnya, (3) kesadaran yang prima dalam melayani guru, staf, 

siswa maupun masyarakat dan unggul dalam aktivitas. 

4.2.8. Koordinatif dan bersinergi dalam rangka kerja tim 

 Kebersamaan (teamwork) merupakan karakteristik yang dituntut oleh 

profesionalisme Kepala Sekolah, karena output pendidikan merupakan hasil 

kolektif warga sekolah, bukan individual. Oleh karena itu budaya kerja sama antar 

fungsi dalam sekolah dan antar individu dalam sekolah harus merupakan 

kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah. 

 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengatakan : 

“Yah, bersinergi ini, saya mencoba juga ini untuk selalu bersinergi ini yah, 
koordinatif, jelas kami lakukan tiap minggu koordinatif baik dengan 
teman-teman, bahkan ini untuk staf itu secara keseluruhan itu ada. 
Namanya satu informasi sekolah, saya tidak mau namanya pembinaan, 
saya hindari, tapi ada informasi sekolah lalu koordinasi, yah kemudian dari 
teman-teman ini, ternyata istilah itu dipakai lebih familier untuk 
melaksanakan tugas itu.” (wan – wk) 

 
Bekerja bersama berdasarkan komitmen, kepercayaan, dan saling 

menghargai sangat dijunjung tinggi dalam suasana kerja dilingkungan sekolah. 

berdasarkan pengamatan peneliti, kepala sekolah dalam membagi tugas kepada 

guru maupun staf salah satu pertimbangannyas adalah kepercayaan. ada beberapa 

sekolah dari luar Jawa maupun dilingkungan Jateng mengadakan program 

kemitraan dimana sekolah-sekolah tersebut mengadopsi sistem manajemen 

pendidikan di SMA Negeri 1 Magelang.  

Hal ini diperkuat oleh wakil kepala sekolah sebagai berikut: 
 
“Betul dari sesuatu tugas yang berkenaan disini selalu dikoordinasikan 

dengan baik dan dibentuk tim, beliau tidak mengerjakan sendiri, tapi 
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beliau membentuk tim untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan 
tugas-tugasnya masing-masing dan selalu bekerja sama dengan sekolah 
yang lain.” (Wan-WK) 

 

Dari hasil penelitian kepala SMA Negeri 1  Magelang mempunyai strategi 

dalam memperdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif 

dalam  berbagai hal. Demikian pula dengan atasan kepala Kepala Sekolah, para 

Kepala Sekolah lain serta dengan pihak-pihak yang perlu berhubungan dan kerja 

sama. Dengan fungsi ini Kepala Sekolah berprilaku sebagai saluran komunikasi 

dilingkungan sekolah. 

4.2.9. Akuntabel 

Selaku pimpinan memang dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban 

terhadap semua pelaksanaan pendidikan (akuntabilitas). Akuntabilitas ini 

berbentuk laporan prestasi maupun finansial (keuangan), baik kepada warga 

sekolah maupun pemerintah. Menurut Anonim (1999:8) prinsip-prinsip 

pelaksanaan akuntabilitas meliputi; (1) harus ada komitmen dari pimpinan dan 

seluruh staf instansi, (2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin 

penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten; (3) harus dapat menunjukkan 

tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi 

pada pencapaian visi, misi, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator 

perobahan manajemen instansi. 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang : 

“Ya, menurut saya sudah akuntabel, tapi yaitu saya serahkan nanti dari apa 
namanya pemakai, jadi laporan-laporan saya, baik itu bersifat akademis 
maupun secara finansial itu, kami laporan saya tempelkan saja, biar dapat 
dibaca dan dikoreksi oleh semua pihak.” (Wan-KS) 
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Akuntabilitas tugas Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Magelang ditunjukkan 

dalam hal-hal yang kaitannya dengan keuangan-keuangan maupun tugas-tugas 

lain dalam pertanggungjawaban pelaksanaan proses pendidikan, antara lain dalam 

hal PBM maupun pada tingkat kelulusan, maka dari itu SMA Negeri 1 Magelang 

menjadi favorit dilingkup masyarkat se ex-Karesidenan Kedu. Hal ini diperkuat 

oleh Wakil Kepala Sekolah sebagai berikut: 

“Menurut saya iya, karena selama ini terbukti kita tidak pernah 
mendapatkan permasalahan-permasalahan setiap 
mempertanggungjawabkan kebijakan baik secara kedinasan maupun 
masyarakat. (Wan-WK) 

 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kepala SMA Negeri 1  Magelang 

dalam mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap semua pelaksanaan 

pendidikan (akuntabilitas) kepada pemerintah maupun kepada orang tua peserta 

didik dan masyarakat sangat memenuhi sasaran, dengan bukti (1) menjadikan 

sekolah dapat beroperasi secara efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat 

dan lingkunganya, (2) terwujutnya partisipasi masyarakat kepada sekolah. 

 

 

4.3 Peran Kepala Sekolah yang berorientasi kepala kepemimpinan pemakai 

layanan pendidikan 

4.3.1. Produktif (efektif dan efesien)  

Kepala Sekolah harus mampu melaksanakan proses perencanaan, penataan 

dan pendayagunaan sumber daya sekolah untuk merealisasikan tujuan sekolah 

secara efektif dan efisien. Dalam hal ini efektivitas dan efisiensi merupakan ciri 

produktivitas sekolah. Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh terhadap 
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tenaga kependidikan di sekolah untuk meningkatkan produktivitas kerja demi 

mencapai tujuan . 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengatakan : 

“Yah, dalam hal ini memang tergantung penilai, tapi saya coba bersifat 
efektif dan efisien. Baik itu untuk namanya hasil belajar siswa itu ya untuk 
pembangunan, untuk kepentingan bapak, ibu guru dan juga masyarakat, 
karena memang efektif dan efisien adalah satu hal yang harus berjalan 
bersama-sama.” (Wan-KS) 

 

Hasil temuan yang dilaksanakan dalam pengelolaan proses belajar 

mengajar, pertama: sebelum proses belajar mengajar berlangsung, sekolah 

melakukan tahapan pengelolaan yaitu; perencanaan yang meliputi kegiatan 

penjabaran GBPP menjadi AMP, menghitung hari kerja efektif dan hari libur 

berdasarkan kalender pendidikan. Pada tahap pengorganisasian dan koordinasi 

dilakukan pembagian tugas mengajar dan lain-lain dengan prinsip merata, 

membuat jadwal pelajaran, jadwal kegiatan kurikuler serta jadwal perbaikan dan 

pengayaan. Pada tahap pelaksanaan disusun  jadwal supervisi dan tahap akhir 

yaitu tahap evaluasi. Dengan proses demikian diharapkan produktivitas 

pembelajaran meningkat. Hal ini seperti dikatakan oleh wakil Kepala Sekolah 

sebagai berikut. 

“ Menurut saya ya, karena program-program beliau selalu disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat sekolah ataupun masyarakat sekitar 
khususnya dalam hal pembelajaran.” (Wan-WK) 

 
Dari hasil penelitian kepala SMA Negeri 1  Magelang sebagai seorang 

pemimpin telah berusaha bagaimana menghasilkan lulusanya, baik selain 

kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pada akhirnya diperoleh lulusan yang 

berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
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prestasi nilai Ujian Nasional tahun pelajaran 2006/2007 untuk IPS peringkat 

pertama dan IPA peringkat ketiga pada tingkat propinsi Jawa Tengah.  

4.3.2. Gandrung mutu tinggi  

Kepala Sekolah harus dapat memberikan yang terbaik dalam memajukan 

sekolah. Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan 

akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik. Keunggulan akademik 

dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh siswa dan keunggulan ekstrakurikuler 

dinyatakan dengan aneka jenis dan prestasi ketrampilan yang diperoleh oleh 

siswa. 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang  mengatakan: 

“Yah, menurut saya SMA Satu, memang satu-satunya yang saya andalkan 
untuk mutu, yah mutunya. Mutu tinggi sesuai dengan visi sekolah itu, jadi 
unggul dalam mutu, itu memang satu hal yang harus ditanamkan sehingga 
aspek itu adalah mengarah pada mutu. Kalau memang tidak mutu itu, kita 
nanti kedepan akan tersungkur.” (Wan-KS) 

 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu di sekolah adalah usaha peningkatan kemampuan guru dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran. Guru sebagai tenaga fungsional dituntut 

memiliki pengetahuan yang luas untuk mengembangkan pembelajaran. Program 

peningkatan mutu sekolah dapat berupa bantuan biaya untuk pendidikan lanjutan 

bagi guru maupun karyawan dan juga kegiatan studi banding ke lembaga-lembaga 

pendidikan yang bermutu. Hal ini seperti dinyatakan oleh Wakil Kepala Sekolah 

sebagai berikut: 

“ Tentunya ya, beliau mempunyai suatu ambisi dimana menginginkan 
bahwa sekolah ini semakin lama semakin maju dan semakin baik untuk 
mengejar sekolah-sekolah yang baik dengan mengadakan studi banding 
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ke beberapa sekolah atau instansi yang dianggap bisa menaikkan mutu 
sekolah.” (Wan-WK) 

 
Dari hasil penelitian kepala SMA Negeri 1  Magelang sangat 

mendambakan mutu yang tinggi untuk memajukan sekolah, Upaya upaya tersebut 

dilakukanya dengan berbagai cara, diantaranya: (1) mengirim guru atau staf untuk 

mengikuti penataran, seminar dan temuan ilmiah, (2) menyekolahkan guru-guru 

yang masih berpendidikan D3 dan (4) selalu mengirim siswanya dalam even-even 

kejuaraan. Dan dia berpedoman bahwa kedewasaan dalam bekerjasama menjadi 

ciri lain dari manajemen sekolah yang bermutu, sikap mental (mind set) tenaga 

kependidikan disekolah adalah menjadi prasyarat bagi upaya peningkatan mutu 

4.3.3. Dapat dipercaya 

Seorang Kepala Sekolah haruslah seorang yang dapat dipercaya, 

kepercayaan itu diperoleh secara sukarela, dengan tidak meminta apabila 

memaksa orang lain untuk mempercayainya, Kepala Sekolah tidak perlu berpidato 

didepan para guru ,murid, ataupun orang tua murid bahwa ia adalah orang yang 

dapat dipercaya. Perilakunya sehari-hari telah menyampaikan informasi yang 

akurat tentang dirinya itu. Kepala Sekolah yang dapat dipercaya memiliki 

kejujuran yang tidak diragukan . 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengatakan : 

“ Wah itu tergantung yang menilai, kalau saya sudah berusaha untuk dapat 
dipercaya itu, jadi saya pribadi untuk dapat dipercaya, tapi kan tergantung 
kepada penilai, kepada teman-teman dan sebagainya saya anu kok, bersifat 
terbuka dan fair, jadi teman-teman dirapat dalam keadaan tidak terlalu 
formal itu, silahkan sesuatu yasng ada pada saya itu sesuatu yang ada pada 
bapak –ibu guru.” (Wan-KS) 
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Dalam membangun kepercayaan, Kepala SMA Negeri 1 Magelang 

dituntut untuk dpat mewujudkan akuntabilitas sekolah terhadap orang tua siswa 

dan masyarakat dengan demikian Kepala Sekolah harus memiliki sifat-sifat terpuji 

seperti sifat jujur dan bertanggung jawab dengan memiliki sifat-sifat terputi 

tersebut, maka akan dapat dihindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan 

wewenang dan tanggungjawab akhirnya akan tercipta kepercayaan. 

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan dari komite sekolah sebagai berikut: 

“Ya, sementara ini Insya Alloh dapat dipercaya dalam mengelola sekolah, 
karena di Sekolah tidak pernah ada gejolak dari guru atau siswa atas 
kebijakan Kepala Sekolah.” (Wan-KOM) 

 
Dari hasil penelitian kepala SMA Negeri 1  Magelang berusaha untuk 

dapat dipercaya oleh siapa saja. Ia buktikan bahwa seluruh manajemen keuangan 

diserahkan kepada bendahara untuk selalu menginformasikan kepada guru 

maupun staf, dan selaku Kepala Sekolah mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, membuka komunikasi dua arah dan selalu mendelegasikan tugas 

kepada para guru maupun staf sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

4.3.4. Responsif dan aspiratif  

Memiliki pikiran positif, dalam menghadapi suatu masalah atau kejadian 

dan melihat aspek positifnya. Dengan demikian mereka selalu melihat peluang 

dan memanfaatkanya untuk mendukung kegiatan yang dilakukan. Sebagai 

pemimpin harus peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti tuntutan yang 

selalu berubah, maka dengan merespon ide-ide diharapkan partisipasi dari guru 

dan staf dalam kegiatan akan lebih aktif dan program-program lebih berhasil. 

Kepala SMA Negeri 1  Magelang Mengatakan : 
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“ Saya mencoba itu, karena saya pikir bahwa itu akan lebih pintar, akan 
lebih berhasil atas dukungan dan merespon dari pada warga sekolah, 
namanya ide-ide tidak semua benar, tapi kalau beberapa ide lebih baik dari 
pada satu ide.” (Wan- KS) 

 

Pernyataan Kepala Sekolah dikuatkan oleh Wakil Kepala Sekolah, adapun 

komentarnya sebagai berikut: 

“Ya menurut saya terlalu responsive sehingga segala masukan/ide-ide yang 
dari guru atau masyarakat sekolah selalu ditampung sehingga kadang-
kadang menimbulkan ide-ide baru, jadi yang dimusyawarahkan lagi.” 
(Wan-WK) 
 

Dari hasil penelitian maka kepala SMA Negeri 1  Magelang menyadari 

jika merespon aspirasi dari warga sekolah akan lebih bagus dari pada satu ide. 

Kepala Sekolah sering bertukar pikiran dengan guru, staf ataupun siswa dalam 

rangka pengembangan dan peningkatan mutu. Dan selaku Kepala Sekolah sangat 

tanggap terhadap aspirasi yang muncul, karena selalu membaca lingkungan dan 

menanggapinya secara cepat dan tepat. Beliau tidak hanya mampu menyesuaikan 

terhadap perubahan dan tuntutan, tetapi juga ikut menciptakan perubahan dan 

mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. 

4.3.5. Antisipatif dan inovatif  

Sebagai Kepala Sekolah harus mampu memprediksi dan tanggap terhadap 

perubahan yang akan terjadi serta menghasilkan suatu gagasan dan pengembangan 

baru dengan tetap menggunakan pengalaman masa lalu sebagai revisi, untuk 

mencari peluang dalam memajukan pekerjaanya.  

Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengatakan: 

“Kami selalu merespon ide-ide dari mana saja dan saya juga mencoba 
terobosan-terobosan baru untuk mengantisipasi perkembangan baru yang 
harus kita lakukan, seperti disekolah kami sekarang dituntut untuk 
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meningkatkan statusnya yaitu sebagai sekolah bertaraf Internasional. Lha, 
hal ini kan harus dipersiapkan sebaik mungkin.” (Wan-KS) 

 

Dari hasil pengamatan penulis untuk mengantisipasi dan mempersiapkan 

SBI Kepala SMA Negeri 1 Magelang menganjurkan kepada Guru maupun Staf 

untuk belajar Bahasa Inggris dan Komputer yang dilaksanakan pada tiap-tiap sore 

hari di sekolah.  

Hal ini diperkuat oleh pendapat warga sekolah, diantaranya oleh Wakil 

Kepala Sekolah sebagai berikut: 

“ Saya kira ya, selalu mengantisipasi terhadap perkembangan yang muncul 
dan mempunyai inovasi yang tinggi untuk kemajuan sekolah ini.” (Wan-
WK) 
 

Dari hasil penelitian bahwa kepala SMA Negeri 1  Magelang mampu 

berfikir dan bertindak proaktif, dalam arti tidak hanya memberi respon. Tapi juga 

mengharapkan dan menampung ide-ide baru agar bermanfaat bagi perkembangan 

masa depan sekolah. Salah satu sikap yang perlu dipupuk dan dikembangkan 

dalam merencanakan masa depan yang diinginkan yaitu sikap yang antipasif dan 

inofatif.  

4.3.6. Demokratif, berkeadilan dan inklusif 

Dalam kehidupan sehari-hari Kepala Sekolah akan diharapkan kepada 

sikap para guru, staf dan para siswa karena mempunyai latar belakang kehidupan, 

kepentingan serta tingkat sosial budaya yang berbeda sehingga tidak mustahil 

terjadi konflik antara indifidu bahkan antar kelompok. Dalam menghadapi hal 

semacam itu Kepala Sekolah harus bertindak arif, bijaksana, adil, tidak ada pihak 

yang dikalahkan atau dianak-emaskan dan sebagai pemimpin harus terbuka atas 

kritik dan masukan-masukan dari guru, staf ataupun siswa. 
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Kepala SMA Negeri 1  Magelang mengatakan : 

“ SMA satu, ciri khasnya sebagai dasar yang kami pegang bersifat 
demokratis dan tentu kita ikuti dengan keadilan. Itu demokratik itu, teman-
teman punya keinginan, gagasan-gagasan yang diinginkan Kepala 
Sekolah. semua itu dapat dibuat program-program, sasaran-sasaran yang 
kemudian menjadi tanggung jawab bersama, bahwa disitu banyak saran 
dan kritik, sebagai bukti saya bersifat demokrartis, saya lakukan itu setiap 
setengah tahun ada musyawarah besar, semua terlibat termasuk siswa, 
disanalah kekurangan Kepala Sekolah dapat dikoreksi, program-program 
sekolah dapat dikawal itu. Jadi semua tahu mana yang harus dilakukan, 
mana yang tidak betul, mana yang ada penyelewengan dan sebaliknya saya 
juga berhak mengoreksi mengapa mereka tidak menjalankan tugas, kenapa 
siswa tidak belajar sungguh-sungguh, kan kita timbal balik, ya itu 
pentingnya demokrasi itu.” (Wan-KS) 

 

Berdasarkan hasil wawancara itu, peneliti kemukakan bahwa Kepala SMA 

Negeri 1 Magelang menyadari jika dirinya merupakan dari kelompok, memiliki 

sifat terbuka dan memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk 

ikut berperan aktif dalam membuat perencanaan, keputusan dan menilai 

kinerjanya.  

Hal ini juga dinyatakan oleh warga sekolah, diantaranya oleh Wakil 

Kepala Sekolah sebagai berikut: 

“ Oh saya kira ya, diterapkan oleh beliau. Bahkan dia saking demokrasinya 
sehingga segala permasalahan yang ada ini sering diserahkan ke forum 
untuk memecahkan, pemecahan bersama.” (Wan-WK) 

 

Dari hasil penelitian kepala SMA Negeri 1  Magelang selaku pimpinan 

bersifat terbuka atas segala kritik dan saran dari guru, staf maupun siswa tapi juga 

sebaliknya selaku pimpinan berhak mengoreksi terhadap kinerja guru, staf 

maupun siswa dan hal ini sering dilakukan pada rapat-rapat ataupun pertemuan 

evaluasi dan musyawarah besar yang dilakukan pada tiap-tiap akhir semester. 
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Dengan demikian menunjukan bahwa kepala SMA Negeri 1  Magelang 

sesuai dengan kodratnya, sebagai manusia ingin diperlakukan secara adil. Seorang 

pemimpin tidak cukup berbekal bijak tapi juga harus bajik. Keadilan mengandung 

makna kesesuaian antara hak dan kewajiban, posisi dan tugas serta prinsip 

keseimbangan lain. 

Dengan cara ini, partisipasi total dari warga sekolah yang dipersyaratkan 

dalam MBS akan terjelma. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dipaparkan pada 

bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan peran kepala sekolah sebagai 

pemimpin pendidikan dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang 

mempunyai sifat: 1) amanah, 2) meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan pengelolaan manajemen sekolah, 3) bersungguh-sungguh dan 

penuh semangat, 4) memahami resiko pekerjaan selaku pemimpin, 5) 

mempunyai pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif 

terhadap setiap permasalahan, 6) disiplin, 7) mampu membangun dan 

memelihara semangat komunitas sekolah yang perduli dan, 8) profesional 

sebagai bagian integral peningkatan sekolah. Hal ini merupakan sifat-sifat 

yang harus dimiliki kepala sekolah apabila kita ingin menjadikan sekolah 

yang bermutu, untuk itu bermutu tidaknya suatu institusi sekolah akan 

sangat ditentukan oleh baik tidaknya kepala sekolah dalam berperan 

sebagai pemimpin pendidikan. 

5.1.2 Berdasar hasil penelitian berkaitan dengan peran kepala sekolah sebagai 

manajer yang prima dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang mempunyai 

sifat-sifat: 1) memiliki pengetahuan dan informasi yang luas, 2) dapat 

dijadikan sebagai teladan, 3) mampu membangkitkan guru, staf maupun 
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siswanya, 4) mampu memberikan inspirasi dan dorongan kepada guru, staf 

maupun siswanya, 5) memberikan kesempatan dan mengupayakan daya 

usaha pihak lain sesuai kemampuannya, 6) sadar akan tugasnya, 7) konsisten 

dan tidak ragu-ragu dalam mengahadapi situasi yang variatif, 8) bekerja 

dengan dan melalui anggota kelompoknya, serta 9) bekerja secara terukur 

dengan prinsip yang standar dan memberikan hasil kerja yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki 

oleh Kepala Sekolah sebagai manajer. Untuk itu kepala sekolah sebagai 

manajer yang prima akan sangat menentukan pula akan bermutu atau 

tidaknya suatu sekolah. 

5.1.3 Berdasar hasil penelitian yang berkaitan dengan peran kepala sekolah 

sebagai pelayan pemakai hasil pendidikan dapat disimpulkan bahwa 

pemimpin yang mempunyai sifat-sifat yang, 1) mampu melaksanakan proses 

perencanaan, penataan dan pendayagunaan sumber daya sekolah, 2) 

memajukan sekolah, 3) dapat dipercaya, 4) menindaklanjuti tuntutan yang 

selalu berubah, 5) berpikir dan bertindak proaktif terhadap perubahan yang 

akan terjadi, serta 6) mau mendengar saran dan kritik dari guru, staf maupun 

warga sekolah. Hal ini merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh kepala 

sekolah. Untuk itu kepala sekolah sebagai pelayan pemakai hasil pendidikan 

akan sangat menentukan hasil proses pendidikan disekolahnya, diterima atau 

tidak oleh stakeholders. 
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5.2 Saran 

Penerapan MBS memerlukan usaha dan langkah-langkah yang 

terencana, terprogram dan dukungan semua unsur sekolah. Berdasarkan 

temuan-temuan penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti 

menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait tentang peran 

kepemimpinan kepala sekolah dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, 

sebagai berikut: 

1) Peran Kepala Sekolah sebagai sebagai pemimpian pendidikan 

hendaknya dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada nilai-

nilai masukan (Input values) apabila kepala sekolah ingin menjadikan 

sekolah yang bermutu. 

2) Peran Kepala Sekolah sebagai manajer yang prima akan sangat 

menentukan bermutu atau tidaknya suatu sekolah, maka dalam 

menjalankan tugas kepala sekolah harus berpedoman pada tata nilai 

dalam melakukan pekerjaan (Process values) 

3) Peran Kepala Sekolah sebagai pelayan pemakai hasil pendidikan 

dalam menjalankan tugasnya harus perbedoman pada nilai-nilai yang 

akan ditangkap oleh pemangku kepentingan (Output values). Karena 

sebagai pelayan pemakai hasil pendidikan akan sangat menentukan 

hasil proses pendidikan disekolahnya dapat diterima atau tidak oleh 

stakeholders. 
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4) Masih sangat diharapkan adanya penelitian lain tentang tata nilai 

kepemimpinan Kepala Sekolah demi terwujudnya keberhasilan dalam 

melaksanakan proses pembangunan pendidikan. 
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WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 
NAMA  : Bpk. X 

HARI / TANGGAL : KAMIS, 7 JUNI 2007 

JAM   : 09.30 – 10.30 

TEMPAT  : RUANG KS. SMA NEGERI I 

MAGELANG 

PEWAWANCARA : GATOT SUPRIYADI / MP 

 

I. INPUT VALUES 

PENYELENGGARA / PENGELOLA PENDIDIKAN 

1. P : Bagaimanakah jabatan kepala sekolah sebagai suatu 

jabatan   amanah? 

KS : Amanah dalam arti saya ditugasi atau diberi tanggung 

jawab. Melakukan tugas sebagai kepala sekolah 

merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan 

dikemudian hari. Sehingga jadi kepala dalam 

melaksanakan tugas kepemimpinannya harus dilandasi 

dengan niat ibadah dan mengabdi sepenuhnya untuk 

kepentingan sekolah, melakukan dengan iklas sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku. Contohnya dalam hal 

keuangan saya gunakan sesuai dengan perencanaan dan 

saya laporkan secara detail dan dalam 

mempertanggungjawabkan dapat diterima oleh 

stakeholders. 

2. P : Apakah selaku kepala sekolah dalam menjalankan tugas   

profesional? 

KS : Saya berusaha seperti itu, artinya profesional sesuai 

ilmuwan,   teori-teori dan dilaksanakan sesuai dengan 

penjabaran yang   berlaku. Saya harus mengarahkan 

fungsi-fungsi manajemen agar kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan baik. 



94 

 

3. P : Dalam menjalankan tugas. Apakah kepala sekolah 

antusias? 

KS : Saya tetap antusias, karena tugas saya adalah suatu ibadah 

jadi harus bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh 

dn penuh semangat yang pada akhirnya saya berharap 

bisa menghasilkan prestasi yang unggul. 

4. P : Apakah selaku kepala sekolah bertanggung jawab dalam   
menjalankan tugas? 

KS : Sebagai pimpinan, jelas saya harus bertanggung jawab 
terhadap semua keputusan yang dibuat bersama-sama 
dengan guru maupun karyawan. Karena kebijakan-
kebijakan dari pusat sudah banyak yang diserahkan pada 
sekolah lha, dengan demikian segala resiko itu adalah 
tanggung jawab kepala sekolah. 

5. P : Selaku kepala sekolah apakah kreatif? 
KS : Saya berusaha kreatif, artinya saya mencoba-coba 

bagaimana memahami terhadap permasalahan. 
Bagaimana supaya kegiatan itu dapat berjalan dengan 
baik, jadi mestinya ya harus memiliki pola pikir yang 
bermacam-macam. 

6. P : Apakah kepala sekolah disiplin dalam menjalankan 
tugasnya? 

KS : Yang namanya  disiplin ya mestinya nafas kita. Kita 
harus disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita 
harus mematuhi jam masuk dan sebagainya dan saya 
harus memberi contoh dan sekaligus mengajak kepada 
siapa saja untuk disiplin. 

7. P : Apakah kepala sekolah peduli terhadap masalah-masalah 
yang   ada disekolah? 

KS : Ya, saya peduli itu, misalnya dari kondisi teman-teman 
seperti   apa? Ada yang mungkin sakit atau sebab lain, 
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apa untuk masa   depan teman-teman itu merupakan 
bentuk suatu kepedulian saya. 

8. P : Apakah kepala sekolah selalu mendukung kepada siapa 
saja atau   dirinya untuk selalu belajar? 

KS : Saya selalu mendukung, memberi motivasi kepada 
teman-  teman itu untuk belajar lebih lanjut itu, nah ini 
saya lakukan   dengan cara apa saja, termasuk disamping 
dorongan kata-kata   tapi juga dengan futi-futi, kita 
menyiapkan buku-buku, saya suruh belajar atau 
memberikan, memprogramkan untuk studi lanjut dan juga 
fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, itu saya siapkan. 

 
 
 

II. PROSES VALUES 

KEPEMIMPINAN DAN MANAJER YANG PRIMA 

1. P : Apakah selaku kepala sekolah berpikiran visioner dan   

berwawasan? 

KS : Saya harus belajar supaya pengetahuan saya bertambah. 

Jadi saya memandang kedepan bagaimana sekolah ini 

bisa maju atau dibuat seperti apa yang sesuai dengan 

perkembangan jaman, saya berusaha supaya menjadi 

orang yang visioner. 

2. P : Apakah Kepala sekolah bisa menjadi teladan? 

KS : Insyaalloh saya akan menjadi teladan, baik itu waktu   

menjalankan tugas maupun dimana saja, saya akan 

melakukan hal yang baik supaya dapat dicontoh oleh 

orang lain. 

3. P : Apakah kepala sekolah selalu memberi motivasi kepada 

guru,   karyawan ataupun siswa? 

KS : Saya mencoba memberikan suatu dorongan, motivasi 

kepada   siswa, kepada guru, karyawan untuk maju dan 
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berkembang dan   semuanya itu untuk kepentingan 

bersama. 

4. P : Apakah kepala sekolah selalu memberi ilham atau 

mengilhami   ide-ide kepada guru, karyawan dan siswa? 

KS : Dalam hal ini, ya kadang-kadang memberi ilham kepada 

bapak, ibu guru atau karyawan dan juga siswa supaya 

mereka tergerak untuk maju yang pada akhirnya sekolah 

ini dapat maju. 

5. P : Apakah kepala sekolah memperdayakan potensi sekolah? 

KS : Dalam hal ini saya mencoba untuk apa yang ada 

disekolah, yah potensi sekolah ini, kami coba untuk apa 

namanya itu, jadi   fasilitas yang ada digunakan dengan 

maximal mungkin, baik   seperti internet, apalagi 

computer yang memang sudah harus   selalu digunakan 

kemudian yang lain-lainnya bukan hanya guru   tapi 

karyawan dan siswa supaya menggunakan seluas-luasnya.   

Untuk menggunakan computer dari jam 07.00 sampai 

20.00   malam. 

6. P : Apakah kepala sekolah selalu mengajak untuk 

berbudaya? 

 

KS : Dalam hal budaya memang sangat penting sekali, maka 

saya sering atau selalu mengingatkan kepada guru 

ataupun karyawan dan siswa supaya jangan lupa dalam 

kehidupan sehari-hari tidak lupa tentang nilai-nilai 

budaya yang ada. 

7. P : Apakah kepala sekolah taat azas terhadap peraturan yang 

telah   disepakati bersama? 

KS : Memang sekolah ini saya buat untuk melatih 

berdemokrasi, dalam arti keputusan-keputusan sekolah 

berdasarkan hasil musyawarah para warga sekolah namun 
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tetap berpedoman pada aturan atau perundangan yang 

berlaku. Jadi ya itu, semua harus mematuhi hal-hal yang 

sudah diputuskan.   

8. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah selaku   

koordinatif dan bersinergi dalam rangka kerja tim? 

KS : Yah, bersinergi ini, saya mencoba juga ini untuk selalu 

bersinergi ini yah, koordinatif baik dengan teman-teman, 

bahkan ini untuk   staf itu maupun secara keseluruhan itu 

ada namanya satu   informasi sekolah. Saya tidak mau 

namanya pembinaan, saya   hindari tapi kita ada 

informasi sekolah lalu koordinasi. Yah,   kemudian dari 

teman-teman ini ternyata istilah itu dipakai lebih   

familier untuk melaksanakan tugas itu. 

9. P : Apakah dalam mempertanggung jawabkan tugasnya 

kepada stake holder, laporan kepala sekolah akuntabel? 

KS : Yah, menurut saya sudah akuntabel, tapi ya itu saya 

serahkan   nanti dari apa namanya pemakai, jadi laporan-

laporan saya baik   bersifat akademis maupun secara 

financial itu, kami laporkan   kepada semua pihak, 

terutama komite, misalnya kemudian     kepada siswa itu. 

Sebagian laporan saya tempelkan saja, biar   dapat dibaca 

dan dikoreksi oleh semua pihak. 

 

 

 

 

 

III. OUT PUT VALUES 

BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PEMAKAI LAYANAN 

PENDIDIKAN 
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1. P : Apakah program-program kepala sekolah produktif 

(efektif dan   efisien) 

KS : Yah, dalam hal ini memang tergantung penilai. Tapi saya 

coba   bersifat efektif dan efisien, baik itu untuk namanya 

hasil belajar   siswa itu ya untuk pengembangan, untuk 

kepentingan bapak, ibu   guru dan juga masyarakat, 

karena memang efektif dan efisien   adalah sesuatu hal 

yang harus berjalan bersama-sama. 

2. P : Apakah kepala sekolah gandrung mutu tinggi untuk 

memajukan   sekolah? 

KS : Yah, menurut saya SMA satu, memang satu-satunya yang 

saya   andalkan untuk bermutu, yah mutunya mutu tinggi 

sesuai dengan   visi sekolah. Jadi unggul dalam mutu itu 

memang satu hal yang   harus ditanamkan atau 

diutamakan sehingga aspek itu adalah   mengarah kemutu 

termasuk tidak intra saja juga termasuk ekstra   kulikuler 

siswa mengarah pada mutu, kalau memang tidak mutu   

itu, kita nanti ke depan akan tersungkur. 

3. P : Apakah kepala sekolah dapat dipercaya selaku pengelola   

sekolah? 

KS : Wah itu tergantung yang menilai, kalau saya sudah 

berusaha   untuk dapat dipercaya, tapi kan tergantung 

kepada penilai, kepada teman dan sebagainya saya anu 

kok bersifat terbuka dan fair, jadi teman-teman dirapat 

dalam keadaan tidak terlalu formal itu silahkan sesuatu 

yang ada pada saya itu sesuatu yang ada pada bapak-ibu 

guru 

4. P : Apakah kepala sekolah selalu responsive dan aspiratif 

terhadap   ide-ide, gagasan ataupun terhadap 

permasalahan yang ada? 

KS : Saya mencoba itu, karena saya pikir bahwa itu akan lebih 

pinter,   akan lebih berhasil atas dukungan dan merespon 
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dari pada warga   sekolah, namanya ide-ide tidak semua 

benar, tapi kalau beberapa   ide lebih baik dari pada satu 

ide. 

 

5. P : Apakah kepala sekolah selalu antipatif dan inovatif 

terhadap   perkembangan yang muncul? 

KS : Kami selalu merespon ide-ide dari mana saja dan saya 

juga mencoba terobosan-terobosan baru untuk 

mengantifasi perkembangan baru yang harus kita 

lakukan, seperti di sekolah kami sekarang dituntut untuk 

meningkatkan statusnya yaitu sebagai sekolah bertaraf 

Internasional. Lha, hal ini kan harus dipersiapkan sebaik 

mungkin. 

6. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah 

demokratis,   berkeadilan dan inklusif? 

KS : SMA satu, ciri khasnya sebagai dasar yang kami pegang 

bersifat demokratis dan tentu kita ikuti dengan keadilan, 

itu demokratik itu, teman-teman punya keinginan, 

gagasan-gagasan yang diinginkan kepala sekolah. Semua 

itu dapat dibuat program-program sasaran-sasaran yang 

kemudian menjadi tanggung jawab bersama, bahwa disitu 

banyak saran dan kritik sebagai bukti saya bersifat 

demokratis, saya lakukan itu setiap setengah tahun ada 

musyawarah besar,semua terlibat termasuk siswa, 

disanalah kekurangan kepala sekolah dapat dikoreksi, 

program-program sekolah dapat dikawal semua itu, jadi 

semua tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak 

betul, mana yang ada penyelewengan dan sebaliknya saya 

juga berhak mengoreksi mengapa mereka tidak 

menjalankan tugas, kenapa siswa tidak belajar sungguh-
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sungguh. Kan kita timbal balik, ya itu pentingnya 

demokrasi itu. 
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WAWANCARA DENGAN WAKIL SEKOLAH 
NAMA  : Bpk. X 

HARI / TANGGAL : KAMIS, 7 JUNI 2007 

JAM   : 11.45 – 12.45 

TEMPAT  : RUANG DOKUMEN 

PEWAWANCARA : GATOT SUPRIYADI / MP 

 

I. INPUT VALUES 

PENYELENGGARA / PENGELOLA PENDIDIKAN 

1. P : Apakah selaku kepala sekolah dalam menjalankan tugas 

selalu amanah? 

WKS : Ya saya kira bapak kepala sekolah dalam bertugas 

sebagai kepala sekolah menurut penilaian kami, beliau 

sudah amanah artinya dalam menjalankan tugasnya sesuai 

dengan yang diamanatkan sesuai dengan tugas beliau. 

2. P : Apakah selaku kepala sekolah dalam menjalankan tugas 

profesional? 

WKS : Ya saya kira beliau profesional dalam arti beliau memilih 

e mimilih pembantu-pembantunya sesuai dengan 

bidangnya masing-masing e tentunya dalam menjalankan 

tugasnya profesional dan lebih mengena pada sasaranya, 

misalnya kurikulum ya diserahkan kepada yang tahu 

kurikulum, kesiswaan yang tahu kesiswaan, begitu humas 

dan sarana serta ketenagaan, dalam hal ini beliau memilih 

orang-orang yang dimintai beliau untuk bekerja lebih 

profesional. 

3. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah selalu 

antusias? 

WKS : Ya, saya kira tentu ya karena ini merupakan nanti dituntut 

untuk antusias karena sebagai figur kepala sekolah ini kan 

menjadi panutan, bagaimana nanti kalau kepala sekolah 
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tidak antusias tentunya para guru dan karyawan tidak 

bersemangat. 

 

 

4. P : Apakah selaku kepala sekolah bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya? 

WKS  : Ya tentunya semua pekerjaan yang ada disekolahkan 

dipertanggung jawabkan kepada kepala sekolah dan 

nantinya kepala sekolah yang mempertanggung jawabkan 

kepada seluruh masyarakat sekolah. 

5. P : Selaku kepala sekolah apakah kreatif? 

WKS : Ya, dalam hal ini kreatif dalam rangka mencari 

terobosan-terobosan e.... supaya untuk lebih 

meningkatkan sekolah ini. 

6. P : Apakah kepala sekolah disiplin dalam menjalankan 

tugasnya? 

WKS : Dalam artian sangat ya tidak, disiplin ya iya 

7. P : Apakah selaku kepala sekolah peduli terhadap masalah-

masalah ada di sekolah? 

WKS : Saya kira ya peduli terhadap masalah disekolah sehingga 

apapun  

permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan 

mengedepankan musyawarah. 

8. P : Apakah kepala sekolah selalu mendukung kepada siapa 

saja atau dirinya untuk selalu belajar 

WKS : Untuk yang ini memang iya, terbukti beliau sendiri masih 

juga belajar formal non formal juga ada bapak ibu guru, 

karyawan yang mau nambah ilmu dalam arti formal non 

formal selalu didukung oleh Bp. Kepala Sekolah 

 

II. PROSES VALUES 
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KEPEMIMPINAN DAN MANAJER YANG PRIMA 

1. P : Apakah selaku kepala sekolah berpikir visioner dan 

berwawasan? 

WKS : Ya saya kira ya e beliau mempunyai visi yang cukup jauh 

kedepan, berwawasan yang luas sehingga selalu 

menampung dan masukan dari beberapa sumber untuk 

menambah wawasan beliau dan untuk menunjang visi 

sekolah dan visi beliau 

 

 

2. P : Apakah kepala sekolah bisa menjadi teladan? 

WKS : Saya kira ya, tapi tidak seluruhnya dalam arti dalam 

beberapa hal beliau memberi keteladanan yang bagus e ... 

kepada semua warga sekolah ini. 

3. P : Apakah kepala sekolah selalu memberi motivasi kepada 

guru, karyawan ataupun siswa? 

WKS : Ya tentunya, beliau selalu memberikan motivasi kepada 

guru, siswa, karyawan, terutama yang berprestasi untuk 

lebih meningkatkan prestasinya. 

4. P : Apakah kepala sekolah selalu mengilhami ide-ide guru,  

karyawan, dan siswa? 

WKS : Ya dalam hal ini tidak selalu, tapi sering mengilhami 

kepada bapak ibu guru untuk maju. 

5. P : Apakah kepala sekolah memperdayakan potensi sekolah? 

WKS : Ya dalam hal ini selalu kepada teman-teman yang 

mempunyai keahlian/ketrampilan selalu diperdayakan 

untuk kepentingan sekolah. 

6. P : Apakah kepala sekolah selalu mengajak untuk 

berbudaya? 
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WKS : Kepala sekolah selalu mengajak kami untuk lebih 

berbudaya dalam kehidupan, sikap sopan santun, etika 

supaya jangan dilupakan. 

7. P : Apakah kepala sekolah taat azas terhadap peraturan yang 

telah disepakati bersama? 

WKS : Sebagian besar iya apa-apa yang disepakati bersama, 

dilaksanakan yang tentunya nanti ada sesuatu yang tidak 

sesuai akan dimusyawarahkan kembali.  

8. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah selalu 

koordinatif dan bersinergi dalam rangka kerja tim? 

WKS : Betul dari sesuatu tugas yang berkenaan disini selalu 

dikoordinasikan dengan baik dan dibentuk tim, beliau 

tidak mengerjakan sendiri, tapi beliau membentuk tim 

untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas-

tugasnya masing-masing. 

9. P : Apakah dalam mempertanggung jawabkan tugasnya 

kepada stakeholder, laporan kepala sekolah akuntabel? 

WKS : Menurut saya iya, karena selama ini terbukti kita tidak 

pernah mendapatkan permasalahan-permasalahan setiap 

mempertanggungjawabkan kebijakan baik secara 

kedinasan maupun masyarakat. 

 

 

III. OUT PUT VALUES 

BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PEMAKAI LAYANAN 

PENDIDIKAN 

1. P : Apakah program-program kepala sekolah produktif 

(efektif dan efisien)? 

WKS : Menurut saya ya, karena program-program beliau selalu 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekolah 
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ataupun masyarakat sekitarnya khususnya dalam 

pembelajaran. 

2. P : Apakah kepala sekolah gandrung mutu tinggi untuk 

memajukan sekolah? 

WKS : Tentunya ya, beliau mempunyai suatu ambisi dimana 

menginginkan bahwa sekolah ini semakin lama semakin 

maju dan semakin baik untuk mengejar sekolah-sekolah 

yang baik dengan mengadakan studi banding ke beberapa 

sekolah atau instansi yang dianggap bisa menaikan mutu 

sekolah. 

3. P : Apakah kepala sekolah dapat dipercaya selaku pengelola 

sekolah? 

WKS : Ya menurut saya iya, memang bisa dipercaya oleh teman-

teman atau warga sekolah ini. 

4. P : Apakah kepala sekolah selalu responsive dan aspiratif 

terhadap ide-ide, gagasan atau permasalahan yang ada? 

WKS : Ya menurut saya terlalu responsive sehingga segala 

masukan/ide-ide yang dari guru atau masyarakat sekolah 

selalu ditampung sehingga kadang-kadang menimbulkan 

ide-ide baru jadi ya dimusyawarahkan lagi. 

5. P : Apakah kepala sekolah selalu antipatif dan motivatif 

terhadap perkembangan yang muncul? 

WKS : Saya kira ya, selalu mengantisipasi terhadap 

perkembangan yang  

muncul dan mempunyai inovasi yang yang tinggi untuk 

kemajuan sekolah ini. 

6. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah 

demokratis, berkeadilan dan inklusif? 

WKS : Oh saya kira ya, diterapkan oleh beliau, bahkan iya 

saking demokratisnya sehingga segala permasalahan yang 
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ada ini sering diserahkan ke forum untuk memecahkan, 

pemecahan bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA DENGAN GURU 
NAMA  : Ibu Y 

HARI / TANGGAL : KAMIS, 7 JUNI 2007 

JAM   : 10.30 – 11.30 

TEMPAT  : RUANG DOKUMEN 

PEWAWANCARA : GATOT SUPRIYADI / MP 
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I. INPUT VALUES 

PENYELENGGARA / PENGELOLA PENDIDIKAN 

1. P : Bagaimana apakah kepala sekolah dalam tugasnya 

amanah? 

GR : Menurut saya amanah, menurut pengamatan dan kerja 

sama selama ini amanah. 

2. P : Apakah selaku kepala sekolah dalam menjalankan tugas 

profesional? 

GR : Ya begitulah, ya profesional. 

3. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah selalu 

antusias? 

GR : Ya cukup antusias pak, ya 

4. P : Apakah selaku kepala sekolah bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya? 

GR : Cukup bertanggung jawab juga. 

5. P : Selaku kepala sekolah apakah cukup kreatif? 

GR : Ya, cukup kreatif, cukup kreatif pak. 

6. P : Apakah kepala sekolah disiplin dalam menjalankan 

tugasnya? 

GR : Dalam kedisiplinan sangat disiplin, ini malah sangat 

disiplin. Khususnya terhadap aturan-aturan yang telah 

disepakati bersama. 

7. P : Apakah selaku kepala sekolah peduli terhadap masalah-

masalah yang ada di sekolah? 

GR : Cukup peduli, cukup peduli pak, yah. 

8. P : Apakah kepala sekolah selaku mendukung kepada siapa 

saja atau dirinya untuk selalu belajar? 

GR : Dalam hal ini sangat mendukung, saya merasakan sekali 

dalam hal belajar, baik dirinya sendiri, maupun teman-

teman guru, disini dia sangat mendukung. 
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II. PROSES VALUES 

KEPEMIMPINAN DAN MANAJER YANG PRIMA 

1. P : Apakah selaku kepala sekolah berpikiran visioner dan 

berwawasan? 

GR : Cukup, cukup berwawasan pak. 

2. P : Apakah kepala sekolah bisa menjadi teladan? 

GR : Ya, cukup menjadi teladan 

3. P : Apakah kepala sekolah selalu memberi motivasi kepada 

guru, karyawan ataupun siswa? 

GR : Sangat, sangat-sangat berperan memberi motivasi 

4. P : Apakah kepala sekolah selalu mengilhami ide-ide kepada 

guru, karyawan dan siswa? 

GR : Cukup, cukup memberi ilham juga 

5. P : Apakah kepala sekolah memberdayakan potensi sekolah? 

GR : Ya, sangat memperdayakan potensi yang ada disekolah 

ini. 

6. P : Apakah kepala sekolah selalu mengajak untuk 

berbudaya? 

GR : Ya, selalu mengingatkan tentang nilai-nilai agama dan 

kehidupan. 

7. P : Apakah kepala sekolah taat azas terhadap peraturan yang 

telah disepakati? 

GR : Sangat-sangat taat azas. 

8. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah selalu 

koordinatif dan bersinergi dalam rangka kerja tim? 

GR : Ya selalu, selalu terutama dengan kami, juga begitu 

dengan para guru-guru, karyawan ataupun guru BK dia 

sangat bersinergi dan selalu koordinatif. 

9. P : Apakah dalam mempertanggung jawabkan tugasnya 

kepada stakeholder, laporan kepala sekolah akuntabel? 
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GR : Yah, cukup akuntabel. Yah  

III. OUT PUT VALUES 

BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PEMAKAI LAYANAN 

PENDIDIKAN 

1. P : Apakah program-program kepala sekolah produktif 

(efektif dan efisien)? 

GR : Ya, sangat-sangat produktif. 

2. P : Apakah kepala sekolah gandrung mutu tinggi untuk 

memajukan Sekolah? 

GR : Ya, sangat, sangat mendambakan mutu yang tinggi untuk 

memajukan sekolah ini. 

3. P : Apakah kepala sekolah dapat dipercaya selaku pengelola 

sekolah? 

GR : Menurut saya, sangat-sangat dapat dipercaya 

4. P : Apakah kepala sekolah selalu respopnsive dan aspiratif 

terhadap ide-ide, gagasan ataupun terhadap permasalahan 

yang ada? 

GR : Ya, sangat-sangat responsive dia 

5. P : Apakah kepala sekolah selalu antipatif dan inovatif 

terhadap perkembangan yang muncul? 

GR : Ya, cukup-cukup inovatif. 

6. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah 

demokratis, berkeadilan dan inklusif? 

GR : Sangat demokratis, demokratis pak. Ya cukup 

berkeadilan, cukup inklusif. 
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WAWANCARA DENGAN KARYAWAN 
NAMA   : Ibu  X 

HARI / TANGGAL : KAMIS, 7 JUNI 2007 

JAM   : 08.00 – 09.00 

TEMPAT   : RUANG TU 

PEWAWANCARA : GATOT SUPRIYADI / MP 

 

I. INPUT VALUES 

PENYELENGGARA / PENGELOLA PENDIDIKAN 

1. P : Apakah selaku kepala sekolah dalam menjalankan tugas 

selalu amanah? 

KRY : Kepala sekolah, tentunya kalau kepala sekolah SMA 

Negeri I, ya beramanah dan bijaksana. 

2. P : Apakah selaku kepala sekolah dalam menjalankan 

tugasnya profesional? 

KRY : Profesional sekali, setahu saya. Saya di SMA Negeri I 

sudah 22 tahun, yang ditugasi menjalankan kepala 

sekolah di SMA N I ya semua profesional. 

3. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah selalu 

antusias? 

KRY : Ya, antusias sekali. 

4. P : Apakah selaku kepala sekolah bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya? 

KRY : Sangat bertanggung jawab 

5. P : Selaku kepala sekolah apakah kreatif 

KRY : Kreatif, yah di SMA 1, beliau memang sangat kreatif, 

termasuk dia juga melanjutkan studinya. 



111 

 

6. P : Apakah kepala sekolah disiplin dalam menjalankan 

tugasnya? 

KRY : Disiplin. 

7. P : Apakah selaku kepala sekolah peduli terhadap masalah-

masalah yang ada disekolah? 

 

 

KRY : Beliau sangat peduli pak, kepada siapa saja sangat 

memperhatikan sehingga dalam bekerja enak. 

8. P : Apakah kepala sekolah selalu mendukung kepada siapa 

saja atau dirinya untuk selalu belajar? 

KRY : Mendukung sekali, bahkan beliau sering mengingatkan 

guru, karyawan untuk melanjutkan studinya. 

 

II. PROSES VALUES 

KEPEMIMPINAN DAN MANAJER YANG PRIMA 

1. P : Apakah selaku kepala sekolah berpikiran visioner dan 

berwawasan? 

KRY : Ya, beliau sangat berwawasan luas. 

2. P : Apakah kepala sekolah bisa menjadi teladan? 

KRY : Maksud bapak, menjadi teladan itu menjadi contoh 

disini? Ya beliau menjadi teladan untuk guru, karyawan 

dan siswa di SMA Negeri 1 pak. 

3. P : Apakah kepala sekolah selalu memberi motivasi kepada 

guru, karyawan ataupun siswa? 

KRY : Sering pak. 

4. P : Apakah kepala sekolah selalu mengilhami ide-ide kepada 

guru, karyawan ataupun siswa? 

KRY : Ya, beliau sering memberi ilham ide-ide untuk guru, 

karyawan dan siswa. 

5. P : Apakah kepala sekolah memperdayakan potensi sekolah? 
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KRY : Selalu memperdayakan potensi sekolah pak. 

6. P : Apakah kepala sekolah selalu mengajak untuk 

berbudaya? 

KRY : Ya pak, sering mengajak untuk berbudaya yang baik-

baik. 

7. P : Apakah kepala sekolah taat azas terhadap peraturan yang 

telah disepakati bersama? 

KRY : Beliau selalu menjalankan apa yang sudah menjadi 

ketentuan sekolah. Namun jika ada perubahan akan 

dimusyawarahkan. 

 

 

8. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah selalu 

koordinatif dan bersinergi dalam rangka kerja tim? 

KRY : Ya, selalu bersinergi dalam kerja tim 

9. P : Apakah dalam mempertanggung jawabkan tugasnya 

kepada stakeholder, laporan kepala sekolah akuntabel? 

KRY : Selalu akuntabel. 

 

III. OUT PUT VALUES 

BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PEMAKAI LAYANAN 

PENDIDIKAN 

1. P : Apakah program-program kepala sekolah produktif 

(efektif dan efisien)? 

KRY : Ya, efektif dan efisien. 

2. P : Apakah kepala sekolah gandrung mutu tinggi untuk 

memajukan sekolah? 

KRY : Tentunya ya, buktinya kita ditunjuk untuk sekolah 

berstandart internasional. 

3. P : Apakah kepala sekolah dapat dipercaya selaku pengelola 

sekolah? 
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KRY : Dapat dipercaya. 

4. P : Apakah kepala sekolah selalu responsive dan aspiratif 

terhadap ide-ide, gagasan atau permasalahan yang ada? 

KRY : Ya, selalu responsive dan aspiratif. 

5. P : Apakah kepala sekolah selalu antipatif dan inovatif 

terhadap perkembangan yang muncul. 

KRY : Ya, selalu ya 

6. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah 

demokratis, berkeadilan dan inklusif? 

KRY : Ya, demokratis, berkeadilan dan inklusif. 

SMA satu, ciri khasnya sebagai dasar yang kami pegang 

bersifat demokratis dan tentu kita ikuti dengan keadilan. 

Itu demokratik itu, teman – teman punya keinginan, 

gagasan–gagasan yang diinginkan kepala sekolah. Semua 

itu dibuat program-program, sasaran-sasaran yang 

kemudian menjadi tanggung jawab bersama. Bahwa 

disitu banyak saran dan kritik sebagai bukti saya bersifat 

demokratis, saya lakukan itu setiap setengah tahun ada 

musyawarah besar. Semua terlibat termasuk siswa. 

Disanalah kekurangan kepala sekolah dapat dikoreksi. 

Program-program sekolah dapat dikawal semua itu. Jadi 

semua tahu mana yang harus dilakukan. Mana yang tidak 

betul, mana yang ada penyelewengan dan sebaliknya saya 

juga berhak mengoreksi mengapa mereka tidak 

menjalankan tugas, mengapa siswa tidak belajar 

sungguh–sungguh. Akan kita timbal balik. Ya itu 

pentingnya demokrasi itu. 
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WAWANCARA DENGAN SISWA 
NAMA  : Sdr.  X 

HARI / TANGGAL : KAMIS, 7 JUNI 2007 

JAM   : 13.00 – 14.00 

TEMPAT  : RUANG OSIS 

PEWAWANCARA : GATOT SUPRIYADI / MP 

 

I. INPUT VALUES 

PENYELENGGARA / PENGELOLA PENDIDIKAN 

1. P : Apakah selaku kepala sekolah dalam menjalankan tugas 

selalu   amanah? 

SW : Ya kepala sekolah sangat amanah sekali dan dapat 

dipercaya 
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2. P : Apakah selaku kepala sekolah dalam menjalankan tugas   

profesional? 

SW : Ya kepala sekolah profesional sesuai dengan prosedur-

prosedur   yang dia terapkan. 

3. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah selalu 

antusias? 

SW : Ya kepala sekolah sangat antusias dalam tugas-tugasnya 

4. P : Apakah selaku kepala sekolah bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya? 

SW  : Ya kepala sekolah bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugasnya 

5. P : Selaku kepala sekolah apakah kreatif? 

SW : Kepala sekolah sangat kreatif dalam tugasnya, anak-anak 

selalu disuruh kreatif daam belajar supaya hasilnya baik. 

6. P : Apakah kepala sekolah disiplin dalam menjalankan 

tugasnya? 

SW : Kepala sekolah disiplin sekali dalam menerapkannya 

kepada para siswanya 

7. P : Apakah selaku kepala sekolah peduli terhadap masalah-

masalah ada di sekolah? 

 

 

SW : Kepala sekolah sangat peduli terhadap masalah yang ada 

disekolah dari siswa SMA Negeri I sendiri  

8. P : Apakah kepala sekolah selalu mendukung kepada siapa 

saja atau dirinya untuk selalu belajar? 

SW : Sangat mendorong sekali, kepala sekolah selalu 

meningkatkan tiap semester agar kita selalu belajar dan 

belajar. 

 

II. PROSES VALUES 
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KEPEMIMPINAN DAN MANAJER YANG PRIMA 

1. P : Apakah selaku kepala sekolah berpikir visioner dan 

berwawasan? 

SW : Ya kepala sekolah sangat visioner dan berwawasan, 

bahwasanya kepala sekolah berpengetahuan yang luas, 

sehingga dapat dibagikan kepada siswa sehingga 

bersemangat dalam belajar. 

2. P : Apakah kepala sekolah bisa menjadi teladan? 

SW : Alhamdullilah sangat bisa sekali. 

3. P : Apakah kepala sekolah selalu memberi motivasi kepada 

guru,   karyawan ataupun siswa? 

SW : Kepala sekolah selalu memberi motivasi kepada seluruh 

warga, baik itu guru, karyawan atau siswa itu sendiri. 

4. P : Apakah kepala sekolah selalu mengilhami ide-ide guru, 

karyawan, dan siswa? 

SW : Berhubung ide-ide dari guru-guru itu berbeda yang 

dikehendaki oleh sekolah, namun kepala sekolah juga 

mengilhami untuk nanti dituangkan kepada guru, 

karyawan, siswa nanti. 

5. P : Apakah kepala sekolah memperdayakan potensi sekolah? 

SW : Ya, contohnya saja di SMA satu, kegiatan olah raga, 

kepala sekolah sangat memperdayakan dengan 

penambahan alat-alat, dan bantuan-bantuan dari dana 

sekolah  

6. P : Apakah kepala sekolah selalu mengajak untuk 

berbudaya? 

SW : Ya, membudayakan nilai-nilai kehidupan. 

 

7. P : Apakah kepala sekolah taat azas terhadap peraturan yang 

telah disepakati bersama? 
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SW : Kepala sekolah taat sekali, terhadap azas dan peraturan 

yang telah disepakati. 

8. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah selalu 

koordinatif dan bersinergi dalam rangka kerja tim? 

SW : Tergantung kepala sekolah itu sendiri, bahwasannya 

seorang kepala sekolah mempunyai kegiatan yang 

banyak, jadinya ya dalam rangka kerja tim, kepala 

sekolah selalu menyempatkan diri dalam kerja sama itu. 

9. P : Apakah dalam mempertanggung jawabkan tugasnya 

kepada stakeholder, laporan kepala sekolah akuntabel? 

SW : Ya bisa dipertanggungjawabkan 

 

III. OUT PUT VALUES 

BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PEMAKAI LAYANAN 

PENDIDIKAN 

1. P : Apakah program-program kepala sekolah produktif 

(efektif dan efisien) 

SW : Ya, program-program dari kepala sekolah sangat 

produktif, efektif dan efisien karena ditunjang oleh wakil-

wakil kepala sekolah yang juga mempunyai program-

program yang saling bersinergi dengan program kepala 

sekolah. 

2. P : Apakah kepala sekolah gandrung mutu tinggi untuk 

memajukan sekolah? 

SW : Sangat sekali, kepala sekolah dalam memajukan sekolah 

itu mempunyai visi dan misi yang sangat tinggi sekali.  

3. P : Apakah kepala sekolah dapat dipercaya selaku pengelola 

sekolah? 

SW : Dapat 

4. P : Apakah kepala sekolah selalu responsive dan aspiratif 

terhadap ide-ide, gagasan atau permasalahan yang ada? 
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SW : Ya, permasalahan, ide, gagasan dari siswa dapat 

disampaikan kepala sekolah dan nantinya dicampur dan 

dipikirkan oleh kepala sekolah. 

5. P : Apakah kepala sekolah selalu antipatif dan motivatif 

terhadap perkembangan yang muncul? 

SW : Ya, kepala sekolah sangat antipatif dan inovatif terhadap 

perkembangan yang muncul 

6. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah 

demokratis, berkeadilan dan inklusif? 

SW : Kepala sekolah sangat demokratis, berkeadilan dan 

inklusif bahkan kepala sekolah cenderung terbuka 

terhadap siswa, guru dan karyawan. 
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WAWANCARA DENGAN KOMITE SEKOLAH 
NAMA  : Bpk. X 

HARI / TANGGAL : KAMIS, 7 JUNI 2007 

JAM   : 16.00 – 17.00 

TEMPAT  : RUMAH BAPAK KETUA KOMITE 

PEWAWANCARA : GATOT SUPRIYADI / MP 

 

I. INPUT VALUES 

PENYELENGGARA / PENGELOLA PENDIDIKAN 

1. P : Apakah selaku kepala sekolah dalam menjalankan tugas 

selalu   amanah? 

KOM : Ya sepanjang saya bergaul dengan beliau ya amanah 

2. P : Apakah selaku kepala sekolah dalam menjalankan tugas   

profesional? 

KOM : Ya profesional dengan dibantu wakil-wakil kepala 

sekolah yang   kinerjanya sudah bagus 

3. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah selalu 

antusias? 

KOM : Ya sementara ini ya antusias, satu catatan memang 

pemikiranya   agak lama, ya jadi tidak spontanitas, 

antusiasnya tidak seperti itu. 

4. P : Apakah selaku kepala sekolah bertanggung jawab dalam   

menjalankan tugasnya? 

KOM : Ya, bertanggung jawab sekali 

5. P : Selaku kepala sekolah apakah kreatif? 

KOM : Kreatif dalam arti sebagai lembaga dengan dibantu wakil-

wakil   yang profesional.  

6. P : Apakah kepala sekolah disiplin dalam menjalankan 

tugasnya? 



120 

 

KOM : Ya disiplin 

7. P : Apakah selaku kepala sekolah peduli terhadap masalah-

masalah   ada di sekolah? 

 

 

KOM : Ya peduli, biasanya kami dari komite itu segala sesuatu 

pasti   diajak berembuk itu. 

8. P : Apakah kepala sekolah selalu mendukung kepada siapa 

saja atau   dirinya untuk selalu belajar? 

KOM : Ya, program yang kami buat bersama itu memang ada 

beberapa untuk studi lanjut dengan dibantu dari keuangan 

sekolah / komite kemudian dari yang bersangkutan jadi 

ada dukungan yang kuat untuk belajar lanjut. 

 

II. PROSES VALUES 

KEPEMIMPINAN DAN MANAJER YANG PRIMA 

1. P : Apakah selaku kepala sekolah berpikir visioner dan 

berwawasan? 

KOM : Ya jadi sementara ini segala program dibuat termasuk 

anggaran itu dari kami selalu berembuk, bermusyawarah 

dengan sebaik-baiknya sehingga visi dan misinya dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

2. P : Apakah kepala sekolah bisa menjadi teladan? 

KOM : Ya kalau teladan ini agak subyektif jadi sementara ini 

tidak ada perbuatan-perbuatan tercela.  

3. P : Apakah kepala sekolah selalu memberi motivasi kepada 

guru, karyawan ataupun siswa? 

KOM : Ya kalau itu dia apel, pada pertemuan OSIS itu biasa 

dilaksanakan.  

4. P  : Apakah kepala sekolah selalu mengilhami ide-ide guru,  

karyawan, dan siswa? 
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KOM : Ya sementara ini, kalau masalah ide dan apa kinerja yang 

berlangsung yaitu dengan musyawarah ya, sehingga 

kinerjanya dari dulu ya seperti itu. 

5. P : Apakah kepala sekolah memperdayakan potensi sekolah? 

KOM : Ya, karena kita lihat dari potensi, prestasi yang diraih 

baik prestasi akademik maupun yang non akademik 

termasuk kesenian dsb memang didukung oleh program 

sehingga dari anggaran komite sudah masuk kesana.   

6. P : Apakah kepala sekolah selalu mengajak untuk 

berbudaya? 

KOM : O ya pak sering khususnya dalam kehidupan.   

7. P : Apakah kepala sekolah taat azas terhadap peraturan yang 

telah disepakati bersama? 

KOM : Ya kalau itu beliau taat azas 

8. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah selalu 

koordinatif dan bersinergi dalam rangka kerja tim? 

KOM : Ya kalau itu sudah dikerjakan sejak awal sehingga 

termasuk saya  

sebagai ketua komite juga selalu diajak bicara / 

musyawarah dalam masalah melaksanakan tugas.  

9. P : Apakah dalam mempertanggung jawabkan tugasnya 

kepada stakeholder, laporan kepala sekolah akuntabel? 

KOM : Akuntabel, jadi kita selalu kontroling dalam masalah 

terutama dalam penggunaan keuangan yang memang 

dalam RAPBS itu sering kita otot-ototan tapi dalam 

masalah laporan penggunaanya kita selalu kontrol 

sehingga hasilnya akuntabel.  

 

III. OUT PUT VALUES 

BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PEMAKAI LAYANAN 

PENDIDIKAN 
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1. P : Apakah program-program kepala sekolah produktif 

(efektif dan efisien) 

KOM : Yang kita laksanakan sementara ini, karena kalau ada ide 

kepala sekolah ini tidak pernah meninggalkan rembugan / 

musyawarah dengan komite sehingga produk-produk 

yang dihasilkan ya taat pada program yang diputuskan.  

2. P : Apakah kepala sekolah gandrung mutu tinggi untuk 

memajukan sekolah? 

 

 

KOM : Ya jadi telah dibuktikan dengan peringkat dari SMA satu 

termasuk di Jawa Tengah masuk lima besar dalam 

prestasi akademik kemudian prestasi non akademik dapat 

kita banggakan.   

3. P : Apakah kepala sekolah dapat dipercaya selaku pengelola 

sekolah? 

KOM : Ya sementara ini insya Alloh dapat dipercaya dalam 

mengelola sekolah karena disekolah tidak pernah ada 

gejolak dari guru atau siswa atas kebijakan kepala 

sekolah. 

4. P : Apakah kepala sekolah selalu responsive dan aspiratif 

terhadap ide-ide, gagasan atau permasalahan yang ada? 

KOM : Yang kita ketahui ya responsif karena kalau ada semacam 

keluhan dari siswa, guru untuk menuju pada perbaikan. 

Naik itu yang berkaitan dengan sarana yang fisik non 

fisik selalu ada tanggapan positif 

5. P : Apakah kepala sekolah selalu antipatif dan motivatif 

terhadap perkembangan yang muncul? 

KOM : Yang kita kita ketahui dan saya juga sering ngontrol 

dengan teman-teman komite yang terjadi ya juga simpatik 
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sekali dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik-

baiknya, jadi antipatif dan inovatif  

6. P : Dalam menjalankan tugas, apakah kepala sekolah 

demokratis, berkeadilan dan inklusif? 

KOM : Yah jadi masalah musyawarah tidak pernah ditinggalkan 

sehingga, misalnya ada masalah-masalah yang pokok 

baik bidang pendidikan maupun bidang non teknis, fisik 

dsb selalu musyawarah sehingga e..... demokratis dan 

masalah program ada skala prioritas sehingga walaupun 

dalam RAPBS sudah dianggarkan, tapi kalau ada satu 

yang muncul ya ini biasanya yang muncul sangat penting 

biasanya didahulukan. 

 

 

 

 


