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LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA 

SEKOLAH DALAM MEMBANGUN SEKOLAH EFEKTIF 

No Tinjauan Observasi Indikator 
Terlaksana  

Catatan 
Ya Tidak 

1 Implemantasi 

kompetensi 

manajerial kepala 

sekolah di MI 

Ummushabri Kendari 

1. Menyusun perencanaan 

sekolah untuk berbagai 

tingkatan perencanaan.  

  Tertuang dalam 

penyusunan 

kurikulum 

2. Mengembangkan organisasi 

sekolah sesuai dengan 

kebutuhan  

  Menempatkan 

para pegawai 

sesuai dengan 

kompetensinya 

3. Memimpin madrasah dalam 

rangka pendayagunaan 

sumber daya manusia 

secara optimal 

  Melakukan kontrol 

kerja, motivasi dan 

workshop tiap 

bulan 

4. Mengelola perubahan dan 

pengembangan madarasah 

menuju organisasi 

pembelajar yang efektif 

  Melakukan 

pengecekkan 

laporan 

ketersedian 

sumber daya 

5. Menciptakan budaya dan 

iklim madrasah yang 

kondusif dan inovatif bagi 

pembelajaran peserta didik 

  Memberikan 

workshop guru 

untuk mengasah 

kreativitas dalam 

KBM 

6. Mengelola guru dan staff 

dalam rangka 

pendayagunaan sumber 

daya manusia secara 

optimal 

  Mengarahkan 

kinerja guru dan 

staff 

7. Mengelola sarana dan 

prasarana madrasah dalam 

rangka pendayagunaan 

secara optimal 

  Mengecek 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

8. Mengelola hubungan 

madrasah dan masyarakat 

dalam rangka pencarian 

dukungan ide, sumber 

belajar, dan pembiyaan 

sekolah 

   kerjasama dgn 

yayasan 

 meningkatkan 

prestasi peserta 

didik untuk 

meningkatkan 

kepercayaan 

masyarakat 

9. Mengelola peserta didik 

dalam rangka penerimaan 

peserta didik baru, dan 

penempatan dan 

pengembangan kapasitas 

peserta didik 

  Seleksi-

mengarahkan 

minat-

mengelompokkan 

siswa sesuai 

dengan kapasistas 
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masing-masing 

10. Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan 

arah dan tujuan pendidikan 

nasional 

  Revisi kurikulum 

sesuai sesuai 

sisdiknas dan 

kebutuhan 

pendidikan 

11. Mengelola keuangan 

madrasah sesuai dengan 

prinsip pengelolaan yang 

akuntabel, transparan, dan 

efisien 

  Sistem MBM 

mengarahkan pada 

pengelolaan 

keuangan secara 

transparan dan 

akuntabel 

12. Mengelola ketatausahaan 

madrasah dalam 

mendukung pencapaian 

tujuan madrasah 

  Mengontrol kerja 

13. Mengelola unit layanan 

khusus madrasah dalam 

mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan 

peserta didik madrasah 

   Kelas CIBI 

 BK 

 Koperasi 

 Transportasi 

 Lab dan 

perpustakaan 

14. Mampu mengelola sistem 

informasi sekolah dalam 

mendukung penyusunan 

program dan pengambila 

keputusan 

  Penggunaan IT 

15. Memanfaatkan kemajuan 

tekonologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran 

dan manajemen madrasah 

  Raport sistem 

android 

16. Melakukan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program 

kegiatan madrasah dengan 

prosedur yang tepat, serta 

merencanakan tindak 

lanjutnya. 

   Kelas CIBI 2 

pekan sekali 

 Kelas reguler 

sebulan sekali 

2 Upaya manajerial 

dalam membangun 

sekolah efektif di MI 

Ummushabri Kendari 

1. Kepala sekolah melakukan 

Perencanaan terkait 

pengembangan sekolah 

   Tujuan 

sekolah 

 Analisis 

kebutuhan 

sekolah 

 Strategi 

Perencanaan 
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perekrutan  

2. Kepala sekolah 

melaksanakan 

pengorganisasian yang 

sesuai dengan keahlian 

stakeholder 

   Menempatkan 

kerja sesuai 

kualifikasi 

pendidikan 

 Memberikan 

beban kerja 

sesuai 

kompetensi 

masing-

masing 

3. Melakukan Proses 

pelaksanaan pengembangan 

sekolah dengan baik 

   Menerapkan 

sistem 

manajeman 

MBM 

4. Melakukan pengawasan 

atau kontroling kerja 
   CCTV 

 Keliling tiap 

kelas 

 Buku kontrol 

guru 
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PEDOMAN WAWANCARA KOMPETENSI MANAJERIAL 

 KEPALA SEKOLAH DALAM MEMBANGUN  

SEKOLAH EFEKTIF 

 

Peneliti  : Ana Musdiana 

Hari/tanggal  : ................../................./2018 

Nama Informan : Kepala Sekolah MI Ummusshabri Kendari 

1. Selaku pemimpin, dalam rangka pengembangan sekolah, bagaimana anda mengelola 

secara optimal sumber daya yang ada baik itu guru, staff maupun sarana dan 

prasarana? 

2. Melihat suasana belajar yang kondusif dan inovatif, bagaimana anda menciptakan 

budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

3. Apakah bagi ibu memperhatikan kebutuhan guru dan siswa selakusubjek dan objek 

pembelajaran, adalah hal yang penting? Mengapa? 

4. Dalam mengembangkan sumber daya sekolah perlu adanya dukungan dari luar 

khususnya orang tua murid. Jadi, bagaimana anda membangun hubungan dengan 

masyarakat, khususnya orangtua murid? 

5. Seperti apa bentuk dukungan yang diberikan masyarakat untuk ikut serta membangun 

sekolah? 

6. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik, apakah ada unit 

layanan sekolah yang khusus bergerak dibidang tersebut? 

7. Bagaimanakah anda mengelola dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 

guna mendukung kemajuan dan perkembangan sekolah? 

8. Dalam pengelolaan kegiatan madrasah guna mewujudkan visi dan misi sekolah, 

apakah ada hambatan-hambatan yang anda temukan? Bagaimana cara anda 

menindaklanjutinya? 
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PEDOMAN WAWANCARA KOMPETENSI MANAJERIAL 

 KEPALA SEKOLAH DALAM MEMBANGUN  

SEKOLAH EFEKTIF 

 

Peneliti  : Ana Musdiana 

Hari/tanggal  : ................../................./2018 

Nama Informan : Guru di MI Ummushabri Kendari 

1. Selama anda menjadi guru, apakah kepala sekolah selalu mengarahkan mengenai 

tugas dan tanggung jawab anda sebagai seorang guru? Bagaimanakah komunikasi 

tersebut? 

2. Ketika kepala sekolah membuat suatu keputusan, apakah beliau selalu melibatkan 

guru ? Bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut? 

3. Untuk menciptakan suatu pembelajaran yang efektif maka dibutuhkan sumber dan 

alat belajar yang memadai, apakah kepala sekolah turut mendukung dalam hal 

penyediaan sumber dan alat belajar? Bagaimana caranya? 

4. Ketika anda mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab anda, 

apakah kepala sekolah memberikan motivasi dan turut mencari solusi dari 

permasalahan tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA KOMPETENSI MANAJERIAL 

 KEPALA SEKOLAH DALAM MEMBANGUN  

SEKOLAH EFEKTIF 

 

Peneliti  : Ana Musdiana 

Hari/tanggal  : ................../................./2018 

Nama Informan : Staff  di MI Ummushabri Kendari 

1. Menurut pandangan anda, sejauh mana perkembangan hubungan sekolah dengan 

masyarakat sekitar, khususnya orangtua murid? 

2. Melihat perkembangan kapasitas peserta didik yang semakin meningkat setiap 

tahunnya, strategi apa yang dilakukan untuk merekrut peserta didik dan bagaimana 

mekanisme pengelolaan peserta didik baru? 

3. Melihat biaya pendidikan yang terbilang tidak murah khususnya bagi siswa kelas 

CIBI-CIBER. Bagaimana bentuk komunikasi sekolah terkait pembiayaan sekolah 

kepada orang tua murid? 

4. Apakah kepala sekolah selalu memberikan arahan dan motivasi guna 

mengembangkan kinerja para stakeholder ? 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

NO INFORMAN PERTANYAAN PERNYATAAN 

1 Kepala 

Sekolah 

1. Selaku pemimpin, dalam 

rangka pengembangan 

sekolah, bagaimana anda 

mengelola secara optimal 

sumber daya yang ada baik 

itu guru, staff maupun 

sarana dan prasarana? 

 

 

2. Melihat suasana belajar 

yang kondusif dan inovatif, 

bagaimana anda 

menciptakan budaya dan 

iklim sekolah yang kondusif 

dan inovatif bagi 

pembelajaran peserta didik? 

 

 

3. Dalam mengembangkan 

sumber daya sekolah perlu 

adanya dukungan dari luar 

khususnya orang tua murid. 

Jadi, bagaimana anda 

membangun hubungan 

dengan masyarakat, 

khususnya orangtua murid? 

 

4. Seperti apa bentuk 

dukungan yang diberikan 

masyarakat untuk ikut serta 

membangun sekolah? 

 

 

5. Untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan 

peserta didik, apakah ada 

unit layanan sekolah yang 

khusus bergerak dibidang 

tersebut? 

 

6. Bagaimanakah anda 

mengelola dan 

memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi guna 

mendukung kemajuan dan 

perkembangan sekolah? 

 

 Kerja sama yayasan 

 Menjaring orang-orang yang 

berkompeten 

 Membangun komitmen 

 Memfasilitasi kerja mereka 

 Mengecek ketersediaan sarana 

prasarana 

 

 Pemeriksaan RPP 

 Melakukan workshop 

 Pelatihan mengasah kreatifitas 

guru 

 Menanamkan akhlak yang baik 

 

 

 

 Menerapkan trnasparansi 

 Raport berbasis android suatu 

aplikasi yang dapt diakses 

kapan dan dimana saja untuk 

melihat perkembangan anak 

mereka. 

 

 

 Memberikan izin untuk ekskul 

 Mendukung kebijaka sekolah 

 Memberi dukungan finansial 

 

 

 

 Layanan kelas CIBI 

 BK 

 Ibadah 

 Koperasi 

 Lab, dan tranportasi 

 

 Raport berbasis android 

 

 Cctv 

 

 

 

 

 Kurangnya ketersediaan sarana 

prasarana 

 Bijak menyikapi 
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7. Dalam pengelolaan kegiatan 

madrasah guna mewujudkan 

visi dan misi sekolah, 

apakah ada hambatan-

hambatan yang anda 

temukan? Bagaimana cara 

anda menindaklanjutinya? 

 

 Menjaga sarana prasarana  

 Rapat evaluasi rutin, regular 1 

kali 1 bulan, kelas CIBI 1 kali 

dalam 2 minggu 

2 Guru  1. Selama anda menjadi guru, 

apakah kepala sekolah selalu 

mengarahkan mengenai 

tugas dan tanggung jawab 

anda sebagai seorang guru? 

Bagaimanakah komunikasi 

tersebut? 

 

2. Ketika kepala sekolah 

membuat suatu keputusan, 

apakah beliau selalu 

melibatkan guru ? 

Bagaimana proses 

pengambilan keputusan 

tersebut? 

 

3. Untuk menciptakan suatu 

pembelajaran yang efektif 

maka dibutuhkan sumber 

dan alat belajar yang 

memadai, apakah kepala 

sekolah turut mendukung 

dalam hal penyediaan 

sumber dan alat belajar? 

Bagaimana caranya? 

 

4. Ketika anda mengalami 

kesulitan dalam 

menjalankan tugas dan 

tanggung jawab anda, 

apakah kepala sekolah 

memberikan motivasi dan 

turut mencari solusi dari 

permasalahan tersebut? 

 

 Kepala sekolah selalu 

mengontrol dan memotivasi 

guru 

 Dalam bentuk rapat 

pemeriksaan RPP 

 Adanya program wajib 

membaca 

 

 

 

 

 Partisipatif 

 Guru dilibatkan 

 Rapat intern sekolah ataupun 

yayasan 

 Dikoordinasikan dengan guru 

 

 Guru membuat laporan 

 

 Kepala sekolah 

mengkoordinasikan dengan 

yayasan selaku falitator 

sekolah 

 

 

 

 

 Rapat evaluasi 

 Kontroling kerja 

 Proses tindak lanjut 

 Adanya workshop 

3 Staff  1. Menurut pandangan anda, 

sejauh mana perkembangan 

hubungan sekolah dengan 

masyarakat sekitar, 

khususnya orangtua murid? 

 

 Cukup berkembang  

 Antusias mendukung baik 

moril maupun materi 

 Antusias mengikuti program 

kegiatan sekolah 
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2. Melihat perkembangan 

kapasitas peserta didik yang 

semakin meningkat setiap 

tahunnya, strategi apa yang 

dilakukan untuk merekrut 

peserta didik dan bagaimana 

mekanisme pengelolaan 

peserta didik baru? 

 

3. Melihat biaya pendidikan 

yang terbilang tidak murah 

khususnya bagi siswa kelas 

CIBI-CIBER. Bagaimana 

bentuk komunikasi sekolah 

terkait pembiayaan sekolah 

kepada orang tua murid? 

 

 

4. Apakah kepala sekolah 

selalu memberikan arahan 

dan motivasi guna 

mengembangkan kinerja 

para stakeholder ? 

 

 Pendaftaran 

 

 Tes membaca, menulis, 

mengaji 

 

 Mengelompokkan minat dan 

bakat 

 

 Pembinaan ekskul 

 

 Pengelolaan keuangan secara 

transparan dan akuntabel 

 

 Laporan pertanggung jawaban 

setiap triwulan 

 

 

 

 

 Arahan dan bimbingan 

 Memantau langsung kinerja 

para staff 

 Memfasilitasi kerja 

 Memeriksa dokumen arsip 

 Mengadakan workshop 
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