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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Peran Manajemen Kepala sekolah dan Kinerja Guru

1. Pengertian Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “peran” berarti perangkat

tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

masyarakat.1 Menurut Soekanto  bahwa:

peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia
menjalankan suatu peran.2

Menurut Purwanto, mengatakan bahwa seorang kepala sekolah mempunyai

sepuluh macam peranan, yaitu : sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli,

mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, bertindak sebagai

pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang tanggung jawab, sebagai

seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah. 3 Peran manajemen Kepala Sekolah

adalah suatu perilaku yang dimiliki oleh kepala sekolah yang harus dijalankan sesuai

dengan kedudukan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam mengatur,

mengkoordinir, membimbing guru di dalam menjalankan tugasnya.

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 854

2 Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara: 2002) h. 76
3 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan,(Bandung: Remaja

Rosdakarya, 1996), h. 70
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Menurut Depdiknas, ada tujuh peran utama Kepala Sekolah, yaitu:

a. Edukator (pendidik)
b. Manajer
c. Administrator
d. Supervisor
e. Leader (pemimpin)
f. Pencipta iklim kerja
g. Wirausahawan.4

Berdasarkan peran utama kepala sekolah di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa peran manajemen kepala sangat berperan penting dalam memajukan lembaga

pendidikan untuk menciptakan peserta didik yang mampu bersaing dengan sekolah

lain.

2. Pengertian Manajemen Kepala Sekolah

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu “management” yang berarti

pengelolaan, pengaturan atau pengurusan. Manajemen adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan oleh suatu kelompok, kumpulan atau organisasi tertentu demi

pencapaian tujuan bersama.Menurut G.R. Terry bahwa :

Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk
menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan
menggunakan manusia atau orang dan sumber daya lainnya.5

Berdasarkan pengertian Manajemen di atas, Allah swt. Berfirman dalam QS.
As-Saff: 28/4, sebagai berikut.

4 Depdiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 13 tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Depdiknas,2006) h. 87

5 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan,(Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1996), h. 18
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Terjemahnya: sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-
Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang
tersusun kokoh.6

Pada tingkat ini dapat pula dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses

perencanaan (identifikasi kondisi obyektif), konsep yang akan diimplementasikan,

pengorganisasian ( penempatan orang-orang dan material yang digunakan sebagai

penununjang kegiatan membagi unit-unit kerja dan antar unit). Penggerakkan

(operasional program) dan pengawasan dalam rangka melihat secara cermat

pelaksanaan program atau konsep. Manajemen adalah suatu kegiatan pelaksanaannya

disebut managing (pengelolaan), sedang pelaksananya (manajer atau pengelola).

Manajemen sering di katakan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Sebagaimana

yang dinyatakan oleh Nanang Fatah bahwa : Dikatakan sebagai ilmu karena

manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematika

berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai

kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang

lain dalam menjalankan tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen

dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi. Manajer dan para

6 Mushaf Aisyah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Al-Fatih: PT. Insan Media Pustaka), h.
87
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profesioanal dituntun oleh sebuah kode etik.7 Dari definisi di atas dapat diasumsikan

bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian,  dan

penggerakan yang dilakukan oleh seoarang manajer dalam meningkatkan tujuan yang

akan dicapai.

Dalam manajemen terdapat dua unsur yang perlu dipertimbangkan. Unsur

pertama, manajemen selalu diterapkan dalam hubungannya dengan suatu kelompok

orang yang bekerja sama dan kedua dalam proses manajemen harus terdapat tujuan

bersama yang akan dicapai.

Disamping itu dapat pula dikatakan bahwa dalam manajemen terjadi

serangkaian kegiatan utama yang juga dapat kita sebut fungsi-fungsi manajemen yang

terdiri dari :

1. Perencanaan (planning), yakni berupa menentukan target dan tujuan,
merencanakan jenis kegiatan (program),

2. Pengorganisasian (organization) meliputi rekruitmen, penyusunan struktur,
3. Pergerakan (actuating), yakni pelaksanaan, aktifitas atau kerja-kerja atas

program oleh struktur yang telah dilegalitasi berdasarkan kewenangan profesi
atau job discription masing-masing,

4. Pengawasan (controlling) yakni pengawasan atas pelaksanaan program dan
kinerja struktur,

5. Penilaian (evaluation) yakni penilaian terhadap apa yang telah dicapai dalam
kurun waktu tertentu.8

Sehubungan dengan fungsi manajemen, Henry Fayol, menguraikan unsur-

unsur manajemen yaitu “ planning, organization, Comanding, cordination and

7Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000) h. 121

8Soewadji Lazaruth, Kepala Sekolah dan Tanggung jawabnya, (Jakarta: Kanisius, 1984) h.
231
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controling. 9 Selanjutnya Luther Gulick dengan istilah POSDCORD menyebutkan

fungsi manajemen terdiri dari 7 bagian yaitu planing, organizing, staffing, directing,

Cordinating, Reporting and Budgeting.10

Berdasarkan akumulasi pemikiran beberapa pakar manajemen dapat

dikatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen pada dasarnya terdiri dari perencanaan,

pengorganisasian, penempatan, pelaksanaan, pengarahan, kerjasama, pengawasan dan

pelaporan serta penilaian.

Tahapan perencanaan merupakan salah satu tahapan yang sangat

menentukan bagi terselenggaranya sebuah aktifitas manajemen. Pada organisasi

tertentu, pencapaian tujuan mengalami hambatan disebabkan oleh tidak adanya

perencanaan yang matang. Selanjutnya Lazaruth mengemukakan unsur-unsur yang

menjadi komponen dari perencanaan yaitu Planning (perencanaan), Police

(kebijakan), Procedur (tahapan), Progress (kemajuan) dan Program (kegiatan).11

b. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen sangat menetukan keberhasilan dan perkembangan

lembaga pendidikan. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut Malayu S.P.

Hasibuan diantaranya sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan
dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

9Winardi, Kepemimpinan dalam Manajemen, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 161
10Ibid, h. 162
11Op. Cit,h. 12
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2. Organizing (Pengorganisasian) adalah keseluruhan proses pengelompokan
orang-orang, alat,-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang
sedemikian rupa sehingga tercipta sutau organisasi yang dapat digerakkan
sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

3. Motivating (Penggerakkan) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses
pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga
mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan
efisien dan ekonomis.

4. Controlling (Pengawasan) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Evaluation (Penilaian) adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang
terakhir. Definisinya ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil
pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.12

Sedangkan menurut Joseph L. Massie. Ada 7 fungsi-fungsi manajemen

diantaranya adalah :

1. Pengambilan keputusan (Decision Making) ialah proses pemilihan arah
langkah yang harus diambil dan alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai
hasil yang diingkan.

2. Pengorganisasian (Organizing) proses penentuan struktur dan alokasi kerja.
3. Pengisian staf (staffing) proses yang dilakukan para manajer untuk menseleksi,

melatih, mempromosikan, dan membebas tugaskan bawahan.
4. Perencanaan (Planning) Proses antisipasi seorang manajer akan masa depan

dan menemukan alternatif-alternatif arah langkah yang terbuka untuknya.
5. Pengawasan (Controlling) proses mengukur pelaksanaan yang berlaku

sekarang dan memberikan panduan kearah sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya.

6. Komunikasi (Comunicating) ialah proses pengalihan ide-ide kepada orang lain
untuk keperluan mencapai hasil yang diinginkan.

7. Pengarahan (Directing) proses bimbingan pelaksanaan actual para bawahan
menuju kesasaran bersama. Pengawasan (Supervising) merupakan satu aspek
fungsi ini pada tingkat bawah yang memungkinkan pengawasan pekerjaan
fisiknya.13

12 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia edisi Revisi, (Jakarta: bumi
Aksara, 2007), h. 3

13 Josep L. Massie, Dasar-Dasar manajemen edisi Ketiga,(Jakarta: Erlangga, 1985), h.7
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Dari berbagai penjelasan para ahli tentang fungsi-fungsi manajemen, penulis

dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi-fungsi manajemen yang lebih pokok atau

utama adalah bagaimana seorang pempinan dalam menempatkan seluruh

karyawannya berdasarkan skil atau kemampua mereka masing-masing dalam bekerja.

c. Unsur-unsur Manajemen

Agar manajemen dapat berjalan dengan proses yang baik dan benar serta

mencapai tujuan yang sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya unsur-unsur

manajemen. Karenanya untuk mencapai tujuan para manajer/pimpinan biasanya

menggunakan dengan istilah 6 M yang terdiri dari unsur-unsur manajemen

diantaranya adalah : 14

a. Man (Manusia)

Manusia adalah orang yang berperan penting dalam memimpin dan memajukan

suatu lembaga, kerena manusia memiiki akal terutama dalam mengatur,

mengarahkan dan mengkoordinir suatu lembaga.

b. Money (Uang)

Uang adalah segala-galanya, karena uang dapat membeli apa yang kita inginkan,

dalam manajemen, uang sangat berpengaruh untuk membantu perkembangan

dalam mengatur, dan merencanakan apa yang telah direncanakan.

c. Material (Bahan)

14 M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 6.
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Bahan sangat membantu dalam perkembangan manajemen, karena tanpa adanya

bahan segala yang telah kita rencanakan tidak akan tercapai sesuai tujuan yang

ada.

d. Machines (Mesin)

Dalam manajemen mesin sangat dibutuhkan sebagai teknologi dalam membantu

untuk mengembangkan apa yang telah kita rencanakan

e. Methods (Metode)

Metode adalah cara yang digunakan dalam manajmen untuk mencapai tujuan yang

telah direncanakan secara efektif dan efisien.

f. Market (Pasar)

Pasar merupakan salah satu sarana dalam manajemen untuk dapat

mengembangkan apa yang sudah direncanakan agar semakin banyak peminatnya.

Dari berbagai penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

unsur-unsur yang terdapat dalam manajemen adalah bagaimana seorang kepala

sekolah/pemimpin dalam menempatkan guru/pendidik yang mempunyai kemampuan

dalam bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Sebab dalam hal  ini peran sumber

daya manusia sangat menentukan keberhasilan dalam lembaga pendidikan.

d. Pengertian Kepala Sekolah

kepala sekolah  terdiri dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah”. Kata

“kepala” memiliki pengertian sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi

baik di bidang pendidikan  maupun bidang non pendidikan. Sedangkan pengertian
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“sekolah” yaitu sebuah lembaga formal yang dijadikan sebagai tempat

berlangsungnya proses pembelajaran. Menurut Wahjosumidjo , yaitu :

Kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai “tenaga fungsional guru yang diberi
tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar
mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi
pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.”15

Menurut Mulyasa ,Kepala sekolah adalah salah satu komponen pendidikan

yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah

adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah,

pembinaan tenaga pendidikan lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan

prasarana juga sebagai supervisor pada sekolah yang dipimpinnya.16

Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam lembaga atau sekolah yang

dipimpinnya, tugas kepala sekolah merupakan tugas yang tidak mudah karena

perannya sangat menentukan berlangsungnya pendidikan disekolah tersebut baik

buruknya proses pembelajaran ditentukan oleh kinerja kepala sekolah dalam

manajemennya. Namun dalam pengangkatan kepala sekolah di Indonesia masih

mengalami banyak kekurangan faktor penyebab salah satunya adalah kurangnya

keprofesionalan kepala sekolah tersebut.

Maka dari itu proses pengangkatan kepala sekolah harus sesuai prosedur

sebagai berikut: Praktik pengangkatan kepala sekolah di Indonesia. Khususnya

15 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2005), h. 29

16E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Rosda, 2011), h. 421



17

sebelum tahun 1992, masih menonjolkan proses pembiakan (inbreeding-process) dari

pada didasarkan atas pendekatan karir atas dasar pendidikan yang dikhususkan untuk

jabatan itu. Kepala sekolah dipilih dan diangkat dari tenaga guru yang telah memiliki

masa kerja dan golongan kepangkatan tertentu. Tanpa memperhatikan latar belakang

pendidikan yang di khusukan baginya. Pembinaan dan pengembangan kemampuan

profesional pengelola satuan pendidikan itu sendiri, juga masih mengandalkan upaya-

upaya insidental seperi penataran, pelatihan, lokakarya, rapat dinas, dan lain-lain.17

Dengan pengangkatan tersebut maka akan melahirkan kepala sekolah yang

kurang profesional dalam bekerja. Maka dari itu untuk mencapai sebuah kondisi

sekolah yang baik dibutuhkan kepala sekolah yang ahli dalam bidangnya dan

mengetahui cara kepemimpinan yang baik. Kepala sekolah pada hakekatnya adalah

tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan

suatu sekolah. Oleh sebab itu, kompetensi yang dititikberatkan bagi tugas-tugas

kepala sekolah bukan kompetensi proses belajar mengajar, melainkan

kompetensi/kemampuan, yaitu “kemampuan menganalisis persoalan, kemampuan

memberi berbagai pertimbangan, kecakapan berorganisasi, kemampuan mengambil

keputusan, kemampuan memimpin, kepekaan yang tinggi, lapang dada atau sabar,

kemampuan berkomunikasi secara lisan, kemampuan berkomunikasi secara tertulis,

17Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 124
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keinginan untuk berpartisipasi dan kecakapan dalam mendiskusikan kejadian aktual,

bermotivasi tinggi dan memahami latar belakang filosofi pendidikan dengan baik.18

Kepala sekolah adalah salah satu komponen paling penting yang berperan

dalam peningkatan mutu di sekolah. Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru

yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah

yang mengatur, mengontrol kegiatan yang berlangsung di sekolah. Kedudukan kepala

sekolah adalah kedudukan yang cukup sulit. Pada satu pihak ia adalah seorang atasan

karena ia diangkat oleh atasan. Tetapi pada lain pihak, ia adalah wakil guru-guru atau

stafnya. Ia adalah suara dan keinginan guru-guru. Sebagai orang atasan ia mempunyai

tanggung jawab sebagai tangan kanan atasan untuk membina sekolah, guru-guru serta

anggota staff yang lainnya. Dan sebagai wakil guru-guru ia harus mampu

menerjemahkan aspirasi-aspirasi dan keinginan mereka. Jadi kita dapat simpulkan

bahwa kedudukan kepala sekolah adalah “kedudukan tengah” antara atasan dan staff.

Dalam kedudukan yang demikian itu, kepala sekolah mengemban tugas

pokoknya yaitu membina dan mengembangkan sekolahnya secara terus-menerus

sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Dalam usaha meningkatkan mutu

sekolah seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas

sekolah, misalnya : gedung, perlengkapan atau peralatan, keuangan, sistim

pencatatan, kesejahteraan dan lain-lain.

18 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2005), h. 366
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Jadi Manajemen Kepala Sekolah merupakan proses mengatur atau

mengurus semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu lembaga pendidikan yang

dilakukan oleh seorang pemimpin.

e. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah

Menjadi kepala sekolah tidaklah mudah. Kepala sekolah harus memiliki

kualifikasi dan kompetensi yang harus dipenuhi. Sebab kepala sekolah memiliki

tugas yang harus dilaksanakan dengan baik demi kemajuan pendidikan di sekolah

khususnya dan pendidikan nasional umumnya. Dalam perannya sebagai kepala

sekolah, kepala sekolah memiliki tugas dan fungsinya yang harus diemban.

Adapun tugas dan fungsi Kepala Sekolah, meliputi :

1. Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik)

Kepala sekolah sebagai educator harus memiliki strategi yang tepat untuk

meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah. Menciptakan iklim

sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan

dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model

pembelajaran yang menarik.19

2. Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Manajemen merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan,

melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para anggota organisasi serta

19 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Rosda, 2004), h. 423
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mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.20 Dikatakan

suatu proses karena semua manajer dengan ketangkasan dan keterampilannya

mengusahakan dan mendayagunakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan untuk

mencapai tujuan. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk

mendayagunakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberi

kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan

mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang

menunjang program sekolah.

3. Kepala sekolah sebagai administrator

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan erat dengan

aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan

pendokumenan seluruh program sekolah. 21 Kepala sekolah harus memiliki

kemampuan untuk mengelola kurikulum, peserta didik, personalia, sarana dan

prasarana, kearsipan dan keuangan.

Menurut Nurkolis disebutkan bahwa kepala sekolah memiliki 2 tugas
utama sebagai administrator, yaitu :

a. Sebagai pengendali struktur organisasi yang bagaimana cara pelaporan,
dengan siapa tugas tersebut harus dikerjakan dan dengan siapa
berinteraksi dalam mengerjakan tugas.

b. Melaksanakan administrasi substansif yang mencakup administrasi
kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana, hubungan dengan
masyarakat, dan administrasi umum.22

20 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Grasindo,2003), h. 120-122
21 Ibid.,h. 48
22 Ibid.,h. 54
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Kepala sekolah harus memiliki data-data lengkap baik itu mengenai

personalia maupun yang berhubungan dengan kurikulum seperti silabus atau RPP

guru. Sehingga kepala sekolah mengetahui dan dapat dijadikan sebagai kontrol

terhadap setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah.

4. Kepala sekolah sebagai supervisor

Menurut Suharsimi Arikanto, dikatakan bahwa supervisi merupakan

kegiatan mengamati, mengidentifikasi mana hal-hal yang sudah benar, mana yang

belum benar dan mana pula yang tidak benar, dengan maksud agar tepat dengan

tujuan memberikan pembinaan.23 Kegiatan pokok dalam supervisi itu sendiri adalah

melakukan pembinaan kepada sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya agar

kualitas pembelajarannya meningkat.

Kegiatan utama di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan adalah

kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada

pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Tugas kepala sekolah sebagai

supervisor yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.

Untuk itu kepala sekolah harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan

pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan sebagai kontrol agar

kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan.

5. Kepala Sekolah Sebagai Leader

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua

23 Suharsimi Arikanto, Dasar-dasar Supervisi, (Jakarta: Rineka Cipta: 2004),h. 87
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arah dan mendelegasikan tugas.24 Selain itu, Nurkolis mengatakan bahwa “ kepala

sekolah juga harus mampu menggerakkan orang lain agar secara sadar dan suka rela

melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan yang diharapkan pimpinan

dalam rangka mencapai tujuan “. Implementasinya, kepala sekolah sebagai leader

dapat dianalisis dari tiga sifat kepemimpinan yaitu demokratis, otoriter dan laissez-

faire. Ketiga sifat tersebut sering dimiliki secara bersamaan, sehingga dalam

melaksanakan kepemimpinannya, sifat tersebut muncul secara situasional.

Kepemimpinan kepala sekolah yang mempunyai arti vital dalam proses

pendidikan harus mampu mengolah dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada,

sehingga tercapai efektifitas sekolah yang melahirkan perubahan kepada anak didik.

Menurut Wahjosumidjo, efektifitas sekolah tercapai apabila kepala sekolah

selalu memperhatikan dan melaksanakan :

1) Sekolah harus secara terus menerus menyesuaikan dengan kondisi internal dan
eksternal yang mutakhir.

2) Mampu mengkoordinasikan dan mempersatukan usaha seluruh sumber daya
manusia kearah pencapaian tujuan.

3) Perilaku sumber daya manusia kearah pencapaian tujuan dapat dipengaruhi
secara positif apabila kepala sekolah mampu melakukan pendekatan secara
manusiawi.

4) Sumber daya manusia merupakan suatu komponen yang penting dari
keseluruhan pencapaian organisasi.

5) Dalam rangka pengelolaan kepala sekolah harus mampu menegakkan
hubungan yang serasi antara tujuan sekolah dengan perilaku sumber daya
manusia yang ada.

6) Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi sekolah, fungsi sumber daya
manusia harus ditumbuhkan sebagai satu kekuatan utama.25

24 Op. Cit,h. 69
25 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,

2005),h. 98
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Kepala sekolah sebagai pemimpin harus bisa menjadi contoh bagi warga

sekolah termasuk guru. Kepala sekolah harus mengawasi guru dalam pembelajaran,

menggerakkan guru agar dengan kemauannya melaksanakan tugasnya dengan penuh

kesadaran dan tanggung jawab, serta terbuka.

6. Kepala sekolah sebagai innovator

Sebagai innovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru,

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga

kependidikan di sekolah dan mengembangkan model-model pembelajaran yang

inovatif. 26 Untuk itulah menurut Nurkolis, “kepala sekolah harus mampu

melaksanakan pembaruan-pembaruan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah

yang dipimpin berdasarkan prediksi-prediksi yang telah dilakukan sebelumnya”.

Kepala sekolah sebagai innovator akan tercermin dari cara melakukan pekerjaannya

secara konstrukti, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatis,

keteladanan, disiplin serta adaptabel dan fleksibel.

7. Kepala Sekolah Sebagai Motivator

Menurut Sobri, dkk motivasi merupakan suatu kekuatan yang mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan.27 Sebagai motivator, kepala sekolah

harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga

kependidikan, sehingga mereka bersemangat dalam melakukan berbagai tugas dan

26Op. Cit,h. 214
27 M. Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Prospect, 2009),h. 72
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fungsinya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Motivasi ini dapat ditumbuhkan

melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan,

penghargaan secara efektif dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui

pengembangan pusat sumber belajar (PSB).

Dalam hal bekerja, seorang guru sangat membutuhkan motivasi dari kepala

sekolah agar mampu mendorong dan meningkatkan gairah untuk bekerja. Melihat

akan pentingnya motivasi bagi guru, untuk itulah seorang kepala sekolah sebagai

pemimpin bagi guru harus mampu memberikan motivasi agar guru bersemangat

untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Sobri, ada beberapa model untuk

meningkatkan motivasi guru :

a) Model Tradisional yaitu dengan memberikan intensif material kepada

guru yang berprestasi baik.

b) Model hubungan manusia yaitu dengan mangakui semua kebutuhan

social guru dan membuat mereka merasa berguna.

c) Model sumber daya manusia yaitu dengan memotivasi guru bukan hanya

dengan uang tetapi juga kebutuhan akan pencapaian tugas yang berarti

baginya dengan rasa tanggung jawab.28

Ada dua strategi utama yang harus diperankan oleh kepala sekolah, yaitu :

a. Strategi manajerial yaitu strategi pengembangan sekolah yang berhubungan

dengan masalah internal dan eksternal sekolah.

28 M. Sobry Sutikno, Metode dan Model-model Pembelajaran, (Lombok:Holistica, 2014),h.
62
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b. Strategi substansial yaitu strategi pengembangan sekolah yang berbasis pada

kesatuan visi, misi dan tujuan sekolah yang dijabarkan dalam program pendidikan

dan diaplikasikan dalam bentuk muatan kurikulum, serta kegiatan intra dan ekstra

kurikuler bagi siswa.

B. Deskripsi Kinerja Guru

1. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja sering di sebut dengan hasil atau prestasi atau tingkat

keberhasilan kerja baik secara individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi.

Menurut Husaini Usman, mengemukakan bahwa kinerja (performance) merupakan

hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seseorang dalam bidang tugasnya.29

Kinerja sama artinya dengan prestasi kerja atau performance.

Berdasarkan pengertian Kinerja di atas, Allah swt. Berfirman dalam QS. At-

Taubah: 9/105, sebagai berikut.

Terjemahannya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan

29 Husain Usman, Manajemen Teori, Praaktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta:Bumi
Aksara, 2013),h.51
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dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”30

Menurut Rivai kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang

didefinisikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan

selama periode tertentu untuk melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.31

Abdul Munis mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja berdasarkan

penilaian tentang tugas dan fungsi jabatan sebagai pendidik, manajer lembaga

pendidikan, administrator, supervisor, innovator, dan motivator ataupun yang

penilaiannya dilaksanakan oleh suatu institusi tertentu, baik lembaga internal maupun

eksternal.

Sedangkan pengukuran kinerja menurut H. Muhaimin yaitu proses yang

dilakukan oleh lembaga dalam upaya untuk mengetahui tingkat kinerja yang

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.32

2. Pengertian Guru

30 Mushaf Aisyah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Alfatih:PT. Insan Media Pustaka),h.
203

31 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan,(Jakarta: Grafindo,
2004),h. 76

32 Muhaimin, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012),h.43
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Guru adalah jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus

sebagai guru.33 Pekerjaan sebagai guru ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang tanpa

mempunyai keahlian sebagai guru. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan

dasar, dan pendidikan menengah.34

Berdasarkan pengertian Guru di atas, Allah swt. Berfirman dalam surah al-

Mujadilah: 58/11, sebagai berikut.

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu,
“Berilah kepalangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,”
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan
Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.35

33 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
1995),h. 65

34 Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang
Pendidikan, (Jakarta: 2007),h. 248

35 Mushaf Aisyah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Alfatih: PT. Insan Media Pustaka),h.
543
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Oleh karena itu, guru merupakan salah satu komponen utama dalam

pendidikan, maka guru harus memiliki kinerja yang baik dan memang dituntut untuk

demikian. Guru inilah yang menjadi kunci suksesnya dalam proses pembelajaran di

sekolah. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan terlihat dari bagaimana proses

pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. UU Republik Indonesia No. 20

Tahun 2003 tentang sikdiknas pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,melakukan pembimbingan dan pelatihan

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi

pendidik pada perguruan tinggi. Keterangan lain menjelaskan dalam UU No. 14 tahun

2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa standar

prestasi kerja guru berkewajiban  merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses

pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.36

Tugas pokok guru tersebut yang dwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar

merupakan bentuk kinerja guru.

Pendapat lain diutarakan Soedijarto menyatakan ada empat tugas gugusan

kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Kemampuan yang harus dikuasai

oleh seorang guru, yaitu : 1. Merencanakan program belajar mengajar, 2.

Melaksanakan dan memimpin proses belajara mengajar, 3. Menilai kemajuan proses

36 Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia tentang Pendidikan, (Jakarta, 2007),h.102
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belajar mengajar, 4. Membina hubungan dengan peserta didik. 37 Sedangkan

berdasarkan permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk Satuan

Pendidikan Menengah dijabarkan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok : 1.

Merencanakan pembelajaran, 2. Melaksanakan pembelajaran, 3. Menilai hasil

pembelajaran, 4. Membimbing dan melatih peserta didik, 5. Melaksanakan tugas

tambahan.38

Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10

ayat 1 menjelaskan bahwa kompetensi guru meliputi :

a. Kompetensi Paedagogik

Kompetensi Paedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran.

b. Kompetensi Kepribadian

Kepribadian merupakan suatu masalah abstrak yang hanya dapat dilihat

lewat penampilan, tindakan, ucapan, dan cara berpakaian seseorang.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan suatu kemampuan seorang guru dalam hal

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan : a). siswa, b). sesama

pendidik, c). tenaga kependidikan, d). orang tua/wali siswa dan e).

masyarakat sekitar

37 Soedijarto, Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:Depdikbud,
1993),h.65

38 Bambang Sudibyo, Permendiknas No. 41 tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk
Satuan Pendidikan Menengah, (Jakarta: Depdiknas, 2007),h.43



30

d. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta

didik memenuhi standar kompetensi yang ditentukan Badan Standar

Nasional Pendidikan (BNSP). Hal ini merupakan suatu kemampuan

seorang guru sesuai dengan keahliannya dalam menyampaikan sesuatu

kepada siswa dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya.39

Kinerja guru yang ada di Indonesia tertuang dalam SK MENPAN

NO.26/Menpan/1989, tentang angka kredit jabatan dalam Tesis Imam Muchoyar.

Secara garis besar Kinerja Guru tersebut yaitu, meliputi :

a. Menyusun program pengajaran

b. Menyajikan program pengajaran

c. Melaksanakan evaluasi belajar

d. Melaksanakan analisis hasil belajar

e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan.40

Pernyataan tersebut di atas menegaskan bahwa kinerja guru dapat dilihat

dari bagaimana guru merencanakan, melaksanakan, hingga evaluasi pembelajaran.

Menurut Keke T. Aritonang dikatakan bahwa kinerja guru adalah persepsi guru
terhadap prestasi kerja guru yang berkaitan dengan kualitas kerja, tanggung
jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.41

39 Indonesia Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara  No. 26/MENPAN, 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru
dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Kebudayaan, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989),h. 67

40 Ibid.,h.65
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Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru,

wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran.

Berkenaan dengan standar kinerja guru  :

Standar kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam
menjalankan tugasnya seperti :

1. Bekerja dengan siswa secara individual
2. Persiapan dan perencanaan pembelajaran
3. Pendayagunaan media pembelajaran
4. Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan
5. Kepemimpinan yang aktif dari guru”.42

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru

merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang guru

berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar, yang meliputi

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan

membina hubungan antar pribadi (interpersonal) dengan siswanya.

3. Penilaian Kinerja Guru

Penilaian kinerja guru merupakan suastu proses yang bertujuan untuk

mengetahui atau memahami tingkat kinerja guru satu dengan tingkat kinerja guru

yang lainnya atau dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Penilaian

kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi

secara efektif dan efisien.

41 Keke T. Aritonang, Kompensasi Kerja Guru dan Kinerja Guru,(Jakarta:Jurnal
Pendidikan Penabur No. 04/Th. IV/Juli, 2005),h.89

42 Kusmianto, Penilaian Kinerja Guru, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997),h.72
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Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat keberhasilan

guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan menggunakan

patokan-patokan tertentu. Bagi para guru, penilaian kinerja berperan sebagai umpan

balik tentang berbagai hal seperti : kemampuan, kelebihan, kekurangan dan

potensinya.

4. Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru

Kinerja guru sangat erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab yang

diembannya. Sementara tugas dan tanggung jawab tersebut pada prinsipnya cukup

berat, karena yang dihadapi adalah manusia yang memiliki berbagai karakter dan

permasalahan yang kompleks. Adapun upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam

meningkatkan kinerja guru, yaitu:

a. Membantu guru-guru dalam mengidentifikasi pengajaran.
b. Membantu guru-guru dalam menggali dan mengembangkan bahan pengajaran.
c. Membantu guru-guru dalam memilih teks book.
d. Membantu guru-guru mempelajari murid-murid dan kebutuhan mereka.
e. Membantu guru-guru dalam memilih dan mengorganisir bahan pelajaran.
f. Personalia dan organisasi penyusunan bahan pelajaran.
g. Membantu guru-guru menyesuaikan pengajaran dengan perbedaan individual.
h. Membantu guru-guru menyadari adanya perbedaan individual.
i. Membantu guru-guru dalam mengembangkan cara pemecahan masalah.
j. Membantu guru-guru dalam menggunakan pengajaran diagnostic dan remedial

untuk memecahkan masalah perbedaan individual.43

Slamento, merinci tujuh macam tugas guru :

a. Guru Sebagai Pengajar,
b. Guru Sebagai Pendidik,
c. Guru Sebagai Pembimbing,
d. Guru Sebagai Organisatoris,
e. Guru Sebagai Administrator,

43 Syahusunarti, S.Pd, Kepala sekolah SD 8 Poasia Wawancara, 5 Oktober 2016
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f. Guru Sebagai Penasehat,
g. Guru Sebagai Penilai.44

Pada hakekatnya tugas-tugas guru tersebut berorientasi pada terbentuknya

anak didik yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional dan cerdas secara

spritual. Sehingga dapat melahirkan lulusan-lulusan yang memliki kepribadian yang

sempurna, yaitu : siswa yang memiliki wawasan keilmuan yang dapat bermanfaat

terhadap keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Keberhasilan guru dalam menjalankan tugas merupakan bentuk dan

indikator kerja yang baik. Dalam konsep ini, kinerja guru merupakan faktor yang

penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga salah satu upaya untuk

meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan kinerja guru. Peran

manajemen kepala sekolah sangat penting dalam meningkatkan kinerja guru, yaitu

dengan menjaga komunikasi yang baik serta selalu menjalankan tugas dengan baik,

agar sekolah tersebut dapat menjadi sekolah yang mendapat prestasi yang baik.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Guru

Menurut Mulyasa, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru antara
lain:

a. Sikap mental berupa motivasi, disiplin dan etika kerja.
b. Tingkat pendidikan, pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih

tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas.
c. Keterampilan, makin terampil tenaga kependidikan akan lebih mampu bekerja

sama serta menggunakan fasilitas dengan baik.

44 Slamento, Bimbingan di sekolah, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), h.109-116
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d. Manajemen atau gaya kepemimpinan kepala sekolah, artikan dengan hal yang
berkaitan dengan sistem yang diterapkan oleh pimpinan untuk mengelola dan
memimpin serta mengendalikan tenaga pendidikan.

e. Hubungan industrial, menciptakan ketenangan kerja dan memberikan motivasi
kerja, menciptakan hubungan kerja yang serasi dan dinamis dalam bekerja dan
meningkatkan harkat dan martabat tenaga kependidikan sehingga mendorong
mewujudkan jiwa yang berdedikasi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

f. Tingkat penghasilan atau gaji yang memadai, ini dapat menimbulkan
konsentrasi kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kinerjanya.

g. Kesehatan akan meningkatkan semangat kerja.
h. Jaminan sosial yang diberikan dinas pendidikan kepada tenaga pendidikan,

dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian dan semangat kerja.
i. Lingkungan sosial dan suasana kerja yang baik, ini akan mendorong tenaga

kerja kependidikan dengan senang bekerja dan meningkatkan tanggung
jawabnya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik.

j. Kualitas sarana pembelajaran, akan berpengaruh pada peningkatan kinerjanya.
k. Teknologi yang dipakai secara tepat akan mempercepat penyelesaian proses

pendidikan, menghasilkan jumlah lulusan yang berkualitas serta memperkecil
pemborosan.

l. Kesempatan berprestasi dapat menimbulkan dorongan psikologis untuk
meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimiliki dalam
meningkatkan kinerjanya.45

Sedangkan menurut Payaman J. Simanjuntak, faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja setiap orang, diantaranya:

a) Kompetensi Individu, adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja.
b) Dukungan Organisasi, knerja setiap orang juga tergantung pada dukungan

organisasi dalam bentuk pengorganisasian seperti terciptanya budaya
organisasi yang sehat.

c) Dukungan Manajemen, kinerja setiap orang sangat tergantung pada
kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan.46

Berdasarkan pendapat Robert L. Mathis dan John H. Jackson bahwafaktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja individu  tenaga kerja, yaitu :

45 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2007),h.56

46 Payaman J. Simanjuntak, Manajemen dan Evaluasi Kerja, (Depok: FEUI, 2011),h. 45
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1). Kemampuan mereka,
2). Motivasi,
3). Dukungan yang diterima
4). Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan
5). Hubungan mereka dengan organisasi.47

Berdasarkan Faktor-faktor di atas, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

guru di SDN 8 Poasia Kel. Andonohu berdasarkan observasi yang dilakukan, ialah:

1. Adanya motivasi dari kepala sekolah

2. Adanya kerja sama antara kepala sekolah dan guru

3. Lingkungan sosial dan suasana kerja yang baik.

D. Kajian Relevan

Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan hasil-hasil penelitian secara

singkat yang terkait dan relevan dengan masalah yang diteliti. Beberapa hasil

penelitian antara lain:

1. Darwis, Jurusan Kependidikan Islam. Nim 22010103021, skripsi berjudul

“Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Studi tentang Kepemimpinan

Manajerial Kepala SMA Negeri 1Ranomeeto” dengan  membaca hasil penelitian

oleh saudara Darwis penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja guru di SMAN 1

Ranomeeto cukup baik dilihat dari pencapaian terget penyelenggaraan kurikulum

dan berbagai kondisi yang dapat dijadikan tolak ukur kualitas siswa atau sekolah

sebagai output kinerja guru sedangkan manajerial kepala sekolah di SMA Negeri 1

Ranomeeto diwujudkan dalam perencanaan program tahunan, penyusunan struktur

47 Achmad S. Ruky, Sistem Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT Gramedia, 2001) ,h.57
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yang ideal, pelaksanaan proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum,

pengawasan ditingkat guru, staf administrasi dan kesiswaan serta melakukan

evaluasi atau pelaksanaan program baik persemester maupun evaluasi tahunan.48

2. Hajenah, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nim 11010103034, skripsi

berjudul “Kreativitas Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di

SMPN 4 Kendari” dengan  membaca hasil penelitian oleh saudari Hajenah penulis

dapat menyimpulkan bahwa kinerja guru di SMPN 4 Kendari cukup baik dilihat

dari Kreativitas kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 4

Kendari dilakukan dengan maksimal, yaitu meliputi pemberian training (pelatihan)

perangkat pembelajaran kurikulum 2013, mengadakan seminar pendidikan tentang

model pembelajaran aktif, memberikan reward dalam bentuk penghargaan

rangking perolehan nilai DP3 dan meningkatkan kedisiplinan dengan pemberian

sanksi berupa penundaan DP3.49

penelitian di atas dan penelitian ini mempunyai kesamaan dan perbedaan.

Persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah obyeknya yaitu sama-sama

meneliti tentang manajemen kepala sekolah dan kinerja guru, lebih lanjut perbedaan

penelitian, peneliti dengan penelitian  relevan adalah dari segi waktu dan tempat

penelitiannya.

48 Darwis, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Studi Tentang KepemimpinanManajerial
Kepala SMA Negeri 1Ranomeeto, Skripsi, (Kendari: STAIN, 2006),h.60

49 Hajenah, Kreativitas Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMPN 4
Kendari, Skripsi, (Kendari: IAIN, 2015),h.64
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian

kualitati deskriptif. “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara ojektif suatu

aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum

pernah diketahui.1 Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat

secara sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu

menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil

pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari

modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan.2

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah SDN 8 Poasia Kota Kendari.

Penelitian ini akan dilaksanakan selama lima bulan setelah proposal ini diseminarkan

tepatnya pada bulan 9 juni 2016. Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan daerah

ini cukup representatif dan memiliki relevansi spesifik bagi kepentingan penelitian

ini.

C. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

cara snowball sampling (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk dari

1 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R%D, (Bandung, CV Alfabeta,
2006), h. 4

2 Neng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta, 2000), h. 15
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