
    

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berasal dari  dua kata yaitu” Kepala” dan “Sekolah” 

kata kepala dapat diartikan ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi atau 

sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi 

tempat menerima dan memberi pelajaran. Kepala sekolah didefenisikan 

sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah di mana di selenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat 

di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran. (Wahyosumidjo 2013). 

Kepala sekolah adalah seorang pengajar fungsional guru yang di beri 

tugas untuk memimpin suatu sekolah yang direkrut komite sekolah untuk 

mengelolah segalah kegiatan sekolah yang memiliki kekuasaan serta 

pengaruh dalam menentukan kegian belajar mengajar di sekolah untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan 

tenaga dan pikiran. (Mulyasa, 2013) 

Kepala sekolah merupakan pemimpin lembaga yang dapat membawa 

arah lembaga tersebut pada pencapaian tujuan sekolah tersebut. Dalam hal 

ini kepala sekolah sebagai motor penggerak sekaligus sebagai evaluator 

dari organ-organ yang ada dibawahnya. Tentunya sebagai seorang 

pemimpin harus memiliki karismatik agar dapat mempengaruhi orang lain 

dalam melakukan tindakan agar rencana yang telah ditetapkan bisa tercapai 

seperti yang diharapkan. Dalam hal ini masih banyak kepala sekolah yang 



 

11 
 

gagal dalam mewujudkan sebuah cita-cita yang telah dibuat atau 

direncanakan. 

Salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam lembaga 

pendidikan adalah guru. Untuk selalu meningkatkan kinerja guru tentunya 

seorang kepala sekolah harus memiliki strategi dalam meningkatkan kinerja 

guru agar dapat mengupayakan peningkatan pendidikan. Dalam rangka 

melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus 

memiliki upaya yang tepat untuk memberdayakan tenaga pendidikan untuk 

meningkatkan profesinya, dan mengikut sertakan seluruh tenaga pendidikan 

dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. 

Kepala sekolah pada dasarnya juga perlu menempatkan diri sebagai 

seorang yang memiliki pengaruh terhadap para guru dan juga memberikan 

motivasi kepada para guru agar dapat bekerja dengan baik selain dengan 

visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah (Agustinos Hermino 

2014). Disamping itu kepala sekolah juga harus mampu membangkitkan 

semangat kerja yang tinggi, menciptakan suasana kerja yang menyenagkan, 

aman dan penuh semangat.  

Kepala sekolah adalah orang yang memiliki kekuasaan serta 

pengaruh dalam menentukan kegiatan belajar-mengajar di sekolah itu, 

kehidupan disekolah diatur dengan sedemikian rupa melalui kepemimpinan 

seorang kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah akan berhasil 

apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang 

kompleks dan unik serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah 
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sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin sekolah. 

(Wahjosumidjo, 2007) 

 Dari  pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah 

merupakan seorang yang berperan sebagai guru sekaligus pemimpin dalam 

suatu lembaga yang ditugaskan untuk mengelola lembaga agar mencapai 

tujuan yang diinginkan.  

2.2 Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah 

Adapun fungsi dan tugas pokok kepala sekolah berdasarkan pasal 15 

permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala 

sekolah adalah sebagai berikut: 

1. Beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas 

pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada 

guru dan tenaga pendidikan. 

2. Beban kerja kepala sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah 

dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar 

nasional pendidikan. 

3. Dalam hal terjadinya kekurangan guru pada suatu pendidikan, kepala 

sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan 

agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada 

satuan pendidikan yang bersangkutan. 

4. Kepala sekolah yang melakukan tugas pembelajaran atau 

pembimbingan, tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut 

merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya. 

5. Beban kerja bagi kepala sekolah yang ditempatkan di SILN selain 

melaksankan beban kerja juga melaksanakan promosi kebudayaan 
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Indonesia.(PeraturanMentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018). 

 

 

Selain itu, terdapat beberapa fungsi kepala sekolah yang 

disingkat EMASLIM oleh E Mulyasa, EMASLIM sendiri terdiri dari 

educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator dan 

motivator. 

1. Kepala sekolah sebagai educator (Pendidik) Memahami arti mendidik 

tidak cukup hanya berpegang pada konotasi yang terkandung dalam 

definisi pendidik saja, melainkan juga dalam makna pendidikan serta 

sarana pendidikan dan stretegi pendidikan itu dapat dilaksanakan. 

Dalam hal ini kepala sekolah harus berusaha menanamkan dan 

meningkatkan empat nilai yang meliputi nilai yang meliputi pembinaan 

mental, moral, fisik dan artistik.  

a. Pembinaan mental merupakan pembinaan kepada para tenaga 

kependidikan tentang hal yang berkaitan dengan sikap batin dan 

watak. Maka dalam hal ini kepala sekolah harus mampu 

menciptakan iklim yang kondusif yang bertujuan untuk 

memotivasi tenaga kependidikan agar menjalankan tugasnya 

dengan baik secara proposional dan provesional. Maka kepala 

sekolah juga dituntut untuk melengkapi sarana, prasarana dan 

sumber belajar agar dapat memberi kemudahan kepada guru dalam 

melaksanakan tugas utamanya dalam mengajar. 
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b. Pembinaan moral merupakan pembinaan para tenaga kependidikan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai 

suatu perubahan sikap dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-

masing tenaga kependidikan. Kepala sekolah profesional harus bisa 

memberikan nasehat pada seluruh sumber daya manusia sekolah 

baik dalam upacara bendera maupun rutin.  

c. Pembinaan fisik merupakan pembinaan terhadap para tenaga 

kependidikantentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi 

jasmani atau badan, kesehatam, penampilan manusia secara 

lahiriyah. Maka kepala sekolah harus memberikan dorongan agar 

para tenaga kependidikan terlibat secara aktif dan kreatif dalam 

berbagai kegiatan olahraga, baik diprogram sekolah maupun yang 

diselenggarakan oleh masyarakat sekitar. 

d. Pembinaan artistik merupakan pembinaan kepada tenaga 

kependidikan tentang hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia 

terhadap keindahan lingkungan. Hal ini bisaanya dilakukan melalui 

kegiatan karyawisata yang dilaksanakan pada akhir tahun ajaran. 

Maka untuk memenuhi hal tersebut, kepala sekolah dibantu oleh 

para stafnya harus mampu merencanakan berbagai pembinaan 

program artistik, seperti karyawisata agar pelaksanaannya tidak 

menganggu kegiatan pembelajaran. Lebih dari itu pembinaan 

artistik harus berkaitan dengan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  
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2. Kepala sekolah sebagai manajer Pada hakikatnya, manajemen 

merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

mengimplementasikan, memimpin dan mengendalikan usaha para 

anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya 

manusia dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Wahjosumidjo. 2013. h. 94) 

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai manajer, 

kepala sekolah harus memiliki strategi untuk memberdayakan tenaga 

kependidikan melalui kerjasama yang kooperatif dan kompetitif, maka 

dalam hal ini kepala sekolah hendaknya memberikan kesempatan 

pada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalitas 

dan mendorong keterlibatan tenaga kependidikan dalam kegiatan 

sekolah guna menunjang program sekolah (Muwahid Shulhan. 2013. 

h. 51) 

3. Kepala sekolah sebagai Administrator Kepala sekolah sebagai 

administrator harus mempunyai pengetahuan tentang kebutuhan nyata 

masyarakat serta kesediaan dan keterampilan untuk mempelajari secara 

terus-menerus perubahan yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga 

sekolah memiliki program yang tetap eksis dan sesuai terhadap 

kebutuhan masyarakatnya (Sulistyorini. 2009.180) 

Menurut Syarif Hidayat dan Asroi peran kepala sekolah 

sebagai administrator merupakan pengaturan sekolah dalam keadaan 

tenang yang bersifat rutin. Ada beberapa jenis administrasi di 
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antaranya merupakan pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, 

humas dan sarana prasarana (Syarif Hidayat dan Asroi. 2013. h. 56) 

4. Kepala sekolah sebagai supervisor Supervisi merupakan suatu aktivitas 

pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai 

sekolah lainnyadalam melakukan pekerjaannya. Supervisi merupakan 

salah satu fungsi pokok dalam sebuah administrasi pendidikan. Bukan 

hanya merupakan sebuah tugas pekerjaan para pengawas tetapi juga 

tugas seorang kepala sekolah terhadap guru dan pegawai sekolah 

(Sulistyorini. 2009. h. 183)  

Kegiatan inti sebuah pendidikan dalam rangka mewujudkan 

visi-misi adalah pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi 

sekolah bermuara pada efektifitas sebuah pembelajaran, maka disini 

tugas kepala sekolah sebagai supervisor yakni mensupervisi pekerjaan 

yang dilakukan oleh tenaga kependidikan (Muwahid Shulhan. 2013. h. 

52) 

Bukan hanya mensupervisi pekerjaan yang dilakukan tenaga 

pendidikan, menurut Basri, selaku supervisor kepala sekolah juga 

bertugas menyelenggarakan supervisi dalam proses belajar mengajar, 

kegiatan bimbingan, kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan kerjasama 

dengan masyarakat ataupun sebuah instansi, kegiatan ketatausahaan, 

koperasi sekolah, kehadiran guru, pegawai dan siswa (Hasan Basri. 

2014. h. 52) 

5. Kepala sekolah sebagai Leader Menurut Hidayat dan Asroi kepala 

sekolah sebagai seorang leader atau pemimpin harus melakukan suatu 
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yang baik sehingga menjadi teladan yang ditiru bawahannya (Syarif 

Hidayat dan Asroi. 2013. h. 55) 

Maka sebagai pimpinan yang menjadi tauladan bagi 

bawahannya setidaknya kepala sekolah harus mempunyai kemampuan:  

a. Mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh 

semangat dan percaya diri pada guru, staf dan siswa dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing 

b. Memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf dan 

siswa serta memberikan dorongan memacu dan berdiri di garda 

terdepan demi kemajuan sekolah dan memberikan inspirasi 

bagi seluruh sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan 

sekolah (Sulistyorini. 2009. h. 175) 

6. Kepala sekolah sebagai Innovator 

Fungsi kepala sekolah sebagai Innovator yang berperan 

sebagai motor yang menggerakkan perubahan dan inovasi guru serta 

memperbaiki situasi saat ini menuju situasi yang lebih baik di masa 

mendatang (Syarif Hidayat dan Asroi. 2013. h. 55) 

Kepala sekolah yang bermutu selalu melakukan inovasi yang 

berkelanjutan. Innovasi tersebut untuk memenuhi tuntutan mutu 

dimasa depan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global. 

Tindakan inovatif kepala sekolah dilakukan dengan mengoptimalkan 

sumberdaya yang dimiliki sekolah atau bisa juga dengan sumberdaya 

yang didapat dari lingkungannya (Sudarwan Danim dan Khairil. 2010. 

h. 82) 
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7. Kepala sekolah sebagai Motivator Sebuah penghargaan berkaitan 

dengan prestasi guru dan staf dan penghargaan ini dilakukan secara 

terbukan sehingga guru dan staf memiliki peluang untuk 

mendapatkannya. Maka kepala sekolah harus berusaha memberikan 

penghargaan secara tepat, efektif dan efisien untuk menghindari 

dampak yang akan timbul (Sudarwan Danim dan Khairil. 2010. h. 83) 

Disini kepala sekolah harus mempu mendorong dan 

menggerakkan bawahannya untuk bekerja secara optimal dan 

kompetitif dalam mencapai visi-misi yang ditetapkan (Sudarwan 

Danim dan Khairil. 2010. h. 56) 

Berdasarkan permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang 

penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Pasal 12 ayat 4 

(empat) menyatakan bahwa penilaian kinerja kepala sekolah meliputi:  

1. Usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama 

menjabat kepala sekolah/madrasah. 

2. Peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) 

standar nasional pendidikan selama dibawa kepemimpinan yang 

bersangkutan. 

3. Usaha pengembangan profesionalisme senagai kepala 

sekolah/madrasah. 

Standar nasional pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal 

tentang system pendidikan diseluru wilayah NKRI, yang meliputi 8 

(delapan) muatan standar, yaitu : 1) standar isi; 2) standar proses; 3) 

standar kopetensi lulusan; 4) standar pendidikan dan tenaga 
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kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 

7) standar pembiayaan; 8) standar penilaian pendidikan.  

2.3 Pengertian Upaya Kepala Sekolah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian upaya ialah usaha, 

ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari 

jalan keluar (KBBI, 2002). Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia 

dijelaskan pengertian upaya adalah usaha, syarat untuk menyampaikan 

maksud, akal, ikhtiar, daya.( Pandom Media Nusantara. 2014). 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 

upaya merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu yang 

dilakukan untuk mencapai suatu yang hendak dicapai atau yang telah 

ditetapkan. 

2.4 Mutu Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu yang menangani masalah proses sosialisasi, 

yang intinya mengantarkan seseorang pada kebudayaan. Sedangkan 

menurut Prof. H.M. Arifin, merupakan proses budaya untuk meningkatkan 

kualitas dan martabat manusia sepanjang hayat, yang dilaksanakan di 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sedangkan mutu pendidikan 

adalah kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun 

dari segi proses penidikan itu senidiri, diarahkan secara efektif untuk 

meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor input (besarnya kelas sekolah, 

guru, buku pelajaran, situasi pelajar, kurikulum,manajemen sekolah dan 

keluarga) agar menghasilkan output setinggi-tingginya. 
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Bagi setiap instansi, mutu adalah agenda utama dan tugas yang paling 

penting, walaupun demikian ada sebagian orang yang menganggap mutu 

sebagai konsep yang penuh dengan teka-teki. Mutu dianggap sebagai suatu 

hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Satu hal yang bisa kita 

yakini adalah mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara yang 

baik dan sebaliknya. Bertolak dari kenyataan tersebut, mutu dalam 

pendidikan akhirnya merupakan hal yang membedekan antara kesuksesan 

dan kegagalan. Sehingga mutu jelas sekali merupakan masalah pokok yang 

akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status ditengah-

tengah persaingan dunia pendidikan yang kian keras.  

Mutu adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa 

yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan pelanggan yang 

dalam pendidikan dikelompokan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. 

Internal yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajaran dan eksternal 

masyarakat dan dunia industri ( Nanang Fatah,2013). 

Peran pemimpin dalam mengembangkan sebuah mutu diantaranya: 

1. Memiliki visi mutu terpadu bagi instansi. 

2. Memiliki komitmen yang jelas terhadap proses peningkatan mutu. 

3. Mengkomunikasikan pesan mutu. 

4. Memastikan kebutuhan dan menjadi pusat kebijakan dan praktek 

instansi. 

5. Mengarahkan perkembangan guru. 

6. Berhati-hati tidak menyalahkan orang lain. 
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Aspek penting dari peran kepemimpinan dalam pendidikan adalah 

memberdayakan guru dan memberikan wewenang yang luas untuk 

meningkatkan pembelajaran para pelajar (Muhammad Ma’lufi, 2019). 

Dalam meningkatkan mutu pendidikan ada beberapa faktor yang 

sangat mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. 

a. Faktor pendukung  

Faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu 

banyak relasi, mendapat dukungan penuh dari pihak-pihak yang terkait, 

memeberikan fasilitas kepada guru dan murid serta memberikan 

kebebasan untuk memilih bagi peserta didiknya. 

b. Faktor penghambat 

Adapun faktor penghambat dalam meningkatkan mutu 

pendidikan yaitu terjadinya benturan dengan sistem yang diterapkan 

oleh dinas, sering mengalami pergantian guru, tingkat kesadaran warga 

sekolah yang kurang, serta kurangnya koordinasi dengan tim sekolah 

dan yang paling penting yaitu kendala dengan biaya (Wildatul ulya, 

2019). 

Mutu pendidikan dapat ditinjau dari kemanfaatan pendidikan bagi 

individu, masyarakat dan bangsa atau negara spesifik. Mutu pendidikan 

dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang ingin dicapai oleh 

seseorang yang menempuh pedidikan. Standar Nasional Pendidikan 

berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pendidikan dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu serta 
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bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat (Utawijaya, 2019). 

Program sekolah yang disusun bersama-sama antara sekolah, 

orang tua dan masyarakat ini sifatnya unik dan dimungkinkan berbeda 

antara satu sekolah dan sekolah lainnya sesuai dengan pelayanan  mereka 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dalam peningkatan 

mutu yang selanjutnya disingkat MPM, terkandung upaya:  

a. Mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah baik kurikulum 

maupun administrasi. 

b. Melibatkan proses diagnose dan proses tindakan untuk menindak 

lanjuti diagnose. 

c. Memerlukan partisipasi semua pihak, kepala sekolah, guru, staf, 

adminitrasi, siswa, orang tua dan pakar.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa manajemen 

peningkatan mutu memiliki pirnsip: 

1. Peningkatan mutu harus dilaksanakan disekolah. 

2. Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya 

kepemimpinan yang baik. 

3. Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif. 

4. Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur 

yang ada di sekolah. 

5. Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat memberikan 

kepuasan. 
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2.5   Manajemen Berbasis Sekolah 

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari school 

based management, istilah ini muncul pertama kali di Amerika Serikat 

ketika masyaarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan 

tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan 

paradigma pendidikan, yang memberikan otonomis luas pada tingkat 

sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam rangka kebijakan pendidikan 

nasiaonal. (Mulyasa, 2011) 

Manajemen berbasis skolah adalah sebuah model yang memberikan 

kewenangan kepada kepala sekolah untuk mengambil keputusan secara 

bersama dengan seluruh warga sekolahnya dalam upaya peningkatan 

terhadap mutu pendidikan. (Herawan, 2016) 

Manajemen berbasis sekolah merupakan model yang tepat untuk 

diterapkan dalam mengelola pendidikan saat ini sesuai dengan alur pikir 

yang ada, dengan adanya penerapan manajemen berbasis  sekolah 

diharapkan sekolah dapat merspon dengan cepat dan tepat terhadap 

perubahan yang akan terjadi pada lingkungannya. (Hadiyanto, 2015) 

Dari beberapa pengertian manajemen berbasis sekolah (MBS) di atas 

dapat di simpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan suatu 

proses yang berusaha untuk mendayagunakan seluru komponen-komponen 

sumber daya yang ada dengan cara memberikan kewenangan kepada kepala 

sekolah untuk dapa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

(sekolah),sehingga sekolah dapat berkembang dengan baik sesuai situasi 

dan kondisi lingkungannya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah (MBS) maka 

sekolah dan daerah dituntut mampu memberdayakan diri untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Ini berarti, sekolah memiliki kewenangan 

dalam mengambil keputusan untuk menentukan sendiri program-program 

unggulan dari sekolah tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Hal ini tentunya juga harus merupakan hasil musyawara 

dengan seluru pihak sekolah yang terlibat, dan merupakan hasil keputusan 

bersama baik dari pihak sekolah dan juga perwakilan dari orang tua siswa 

serta peserta didik, dan tokoh masyarakat. (Ahmad,2015) 

Melalui kajian literatur, hasil kajian memberikan penjelasan-

penjelasan mengenai konsep dasar manajemen dan manajemen berbasis 

sekolah serta probelematika penerapannya sebagai salah satu kebijakan 

desentralisasi penyelenggaraannya pendidikan. Contoh penerapannya pada 

satuan pendidikan menunjukan bahwa kepala sekolah yang menerapkan 

model tersebut mampu menjadikan, sekolah sebagai tempat pemberdayaan 

sumber daya manusia yang dimiliki serta mampu menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan bagi siswa. (Achadah, 2019) 

Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah sebuah kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah yang memberikan kewenangan kepada sekolah 

untuk membuat kebijakannya sendiri sesuai dengan keadaan sekolah dan 

lingkungan sekitar sekolah baik lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal sekolah yang menunjang secara langsung proses pembelajaran. 

Tujuan diadakannya manajemen berbasis sekolah adalah adanya 

peningkatan terhadap mutu pendidikan secara merata di sekolah. Agar 
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manajemen berbasis sekolah dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif 

diperlukan peranan penting kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. 

Diharapkan kepala sekolah dapat menjalankan fungsinya sebagai 

pemimpin agar dapat melaksanakan manajemen berbasis sekolah untuk 

melakukan peningkatan terhadap mutu pendidikan di sekolah. (Atikasari, 

2020) 

2.6   Hasil Penelitian yang Relevan 

Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang suda 

perna dilakukan seputaran masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengambil dasar relevansi dengan beberapa penelitian yang telah 

dinyatakan sebagai karya ilmiah dan juga telah sering dipergunakan dalam 

mengambil referensi. Adapun kajian relefan atau karya ilmiah yang di 

angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hafidza yutsanani kholisul umam: 2021 “Upaya Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru dimasa pandemi covid-19 di SMAN 1 

Jenangan”. Didalamnya membahas tentang upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru. 

2. Siti Aisyah Rahma : 2016 “Manajemen Mutu Pendidikan di SMA 

Integral Hidayatullah Kendari”. Didalamnya membahas tentang 

manjamen mutu pendidikan di SMA integral hidayatullah kendari. 

3. Aimatur Rodifah: 2020 “Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran pada masa pandemi covid-19 di Sekolah Dasar 

Islam di Ponerogo Dampit Malang”. Didalamnya membahas tentang 

mutu pembelajaran di sekolah dasar di Ponerogo Dampit Malang.  
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Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan 

penelitian ini adalah latar belakang, isi, lokasi, jenis penelitian dan aspek 

permasalahan yang dikaji berbeda. Dengan demikian, penelitian yang 

berjudul Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di 

SMA Negeri 1 Menui Kepulauan secara keseluruhan tidak memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang relevan tersebut, karena penelitian ini 

ingin melihat bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMA Negeri 1 Menui Kepulauan, maka dari itu penelitian di 

sekolah ini terfokus untuk memenuhi lebih lanjut tentang kondisi sekolah 

yang di teliti. 

3. Kerangka Berpikir 

Manajemen berbasis sekolah ialah pengordinasian dan 

penyelarasan sumber daya yang dilakukan secara otomatis (mandiri) oleh 

sekolah melalui sejumlah input manajemen yang berpengaruh terhadap 

berlangsungnya proses. Sumber daya sekolah yang dimaksud tidak harus 

berupa barang, tetapi dapat juga berupa perangkat dan harapan–harapan 

sebagai pemandu bagi berlangsungya proses. 

Input pendidikan adalah segalah sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud sumber 

daya manusia dan perangkat lunak serta harpan–harapan untuk 

berlangsungnya proses. Oleh karena itu tinggi rendahnya mutu input dapat 

diukur dari tingkat kesiapan input. Berlangsungnya proses disebut input, 

sedangkan hasil proses di sebut output. 
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Output pendidikan merupakan kinerja sekolah atau prestasi sekolah 

yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Output sekolah dinyatakan 

bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa jika 

menunjukan pencapaian yang tinggi. 

Mutu yang baik tergantung dari input dan proses yang baik, demikian 

juga input pada SMA Negri 1 Menui Kepulauan, yang meliputih kepala 

sekolah, guru, staf, tata usaha, komite, sarana dan prasaran dan sumber 

dana. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dengan memaksimalkan semua 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah dan 

semua warga yang peduli terhadap pendidikan disekitar sekolah dalam 

rangka mencapai prestasi sekolah sebagai bentuk output yang diharapkan. 

Proses yang dimaksud dalam sekolah meliputi pengambilan keputusan 

yang melibatkan seluru stakeholder, proses pengelolaan program 

perencanaan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar 

mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan siswa, pengelolaan 

sarana dan prasarana, pengelolaan sumber dana perbaikan program dan 

hubungan antara masyarakat dan sekolah. Untuk lebih jelasnya peneliti 

menggambarkan dalam bentuk bagan yaitu:    
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Gambar 1 : Kerangka Berpikir 
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