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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Toeritis 

1. Pengertian Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan 

Pada kerangka teoritis ini akan dijelaskan mengenai permasalahan 

yang akan diteliti yaitu upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMAN Plus Provinsi Riau. Untuk mendasari kajian ini, maka 

diperlukan landasan teoritis tentang kajian yang dibahas. Dalam kamus 

bahasa Indonesia, upaya adalah suatu cara atau tindakan atau usaha yang 

dilakukan.
12

 Upaya juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan atau pekerjaan 

yang mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan. 

Kepala sekolah berasal dari kata “kepala” yang diartikan ketua atau 

pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan “sekolah” 

adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberikan 

pelajaran.   

Berdasarkan pengertian di atas upaya merupakan rencana yang cermat 

mengenai kajian untuk mencapai tujuan atau sasaran khusus, maksudnya 

adalah kepala sekolah harus mempunyai perencanaan yang matang untuk 

mencapai suatu sasaran yang hendak dicapai. Kepala sekolah sebagai motor 

penggerak terhadap semua yang ada di bawah kendalinya untuk dapat saling 

bekerja sama untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Kepala sekolah 
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sebagai pimpinan melalui pemberian bimbingan, tuntunan atau anjuran 

kepada yang dipimpinnya agar tujuan sekolah tercapai.
13

  

Dengan demikian secara sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan 

sebagai seorang 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 dan peserta didik yang 

menerima materi pelajaran.
14

 Kata memimpin dari rumusan tersebut 

mengandung makna luas, yaitu kemampuan untuk menggerakkan sumber 

daya yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara 

maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Fungsi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan seorang pemimpin sekolah dan manajer 

sekolah atau administrator sekolah (school manager atau school 

administrator). Fungsi kepala sekolah antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan visi, misi, dan strategi sekolah.  

b. Budaya organisasi sekolah. 

c. Iklim yang kondusif. 

d. Kurikulum. 

e. Proses pembelajaran secara terus menerus. 

f. Mengembangkan fasilitas pendidikan.  

g. Mengembangkan manajemen sekolah. 
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h. Peran manajerial. 

i. Mengembangkan sumber daya manusia sekolah.
15

 

Keberhasilan sekolah atau sekolah sukses dapat diukur dari 

pencapaiannya terhadap tujuan-tujuan dan fungsi-fungsinya yang 

dikutip dari temuan-temuan Raihani dalam penelitiannya terhadap tiga 

sekolah sukses di Indonesia dalam bukunya kepemimpinan sekolah 

tarnsformatif sebagai berikut: 

1) Aspek relegius siswa menjadi ciri khusus dalam makna sekolah 

sukses karena agama merupakan komitmen terpenting untuk 

dibangun dalam diri siswa. Selain aspek tersebut yang lebih penting 

adalah output siswa yang lebih baik, kondisi-kondisi sekolah yang 

mendukung, keamanan, kedisiplinan serta proses sekolah yang 

efektif. 

2) Nilai-nilai dan keyakinan hidup kepala sekolah dan anggota-anggota 

komunitas sekolah yang berpengaruh pada praktik-praktik 

kepemimpinan mereka dan proses sekolah secara keseluruhan. 

3) Menganalisis konteks, kepala sekolah memiliki kemampuan untuk 

memahami, mengevaluasi, dan menganalisis situasi-situasi dan 

konteks di mana mereka menjalankan kepemimpinannya. Kepala 

sekolah mengambil tindakan yang sesuai—merencanakan dan 

menyusun strategi-strategi untuk mengembangkan sekolah. 

4) Visioning, kepala sekolah mempunyai visi yang jelas dan realistis 

untuk mengembangkan sekolah. Pemimpin-pemimpin sekolah 

sukses memiliki kemampuan untuk menetapkan dan memberikan 

arahan bagi komunitas untuk meraih pada proses-proses sekolah. 

5) Menetapkan strategi-strategi, kepala sekolah menetapkan beberapa 

strategi untuk mewujudkan visi-visi sekolah yang telah dibangun. 

6) Membangun kapasitas sekolah dalam menciptakan kondisi-kondisi 

sekolah yang lebih mendukung. Kepala sekolah melakukan 

intervensi pada perkembangan profesionalisme guru dan staf, 

penciptaan kembali kultur sekolah, dan pendesainan ulang struktur 

sekolah. 

7) Membangun kolaborasi yang lebih luas, kepala sekolah 

memperhatikan terciptanya kolaborasi dan kemitraan dengan segmen 

stakeholder sekolah yang lebih luas. Setiap kepala sekolah 

menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan dan membangun 
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kolaborasi dan kemitraan tidak hanya dengan anggota-anggota 

komunitas sekolah, tetapi juga pihak-pihak di luar sekolah.
16

 
 

3. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah 

Sebagai seorang pejabat formal, kepala sekolah mempunyai tugas 

tangung jawab terhadap atasan, terhadap sesama rekan, kepala sekolah atau 

rekan lingkungan terkait dan kepada bawahan. 

a. Kepada Atasan: 

1) Wajib loyal dan melaksanakan apa yang digariskan oleh atasan. 

2) Wajib berkonsultasi atau memberikan laporan mengenai pelaksanaan 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

3) Wajib selalu memelihara hubungan yang bersifat hirarki antara kepala 

sekolah dan atasan. 

b. Kepada sesama rekan kepala sekolah atau instansi terkait: 

1) Wajib memelihara hubungan kerja sama yang baik dengan para kepala 

sekolah yang lain. 

2) Wajib memelihara hubungan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan 

lingkungan baik instansi terkait maupun tokoh-tokoh masyarakat. 

c. Kepada bawahan: 

Kepala sekolah berkewajiban menciptakan hubungan yang sebaik-

baiknya dengan para guru, staf, dan siswa sebab esensi kepemimpinan 

adalah kepengikutan.
17

 

 

4. Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

a. Kepala Sekolah sebagai Educator 

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di 

sekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan 

nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh 

pendidik dan tenaga kependidikan, serta melaksanakan model 

pembelajaran yang menarik, seperti team teaching, moving class, dan 
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mengadakan program akselerasi (acceleration) bagi peserta didik yang 

cerdas di atas normal
18

. Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus 

berusaha menanamkan, mamajukan, dan meningkatkan sedikitnya empat 

macam yakni pembinaan mental, moral, fisik dan artistic. 

Sebagai educator, kepala sekolah harus senantiasa berupaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. 

Adapun yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam peningkatan kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan dan prestasi belajar peseta didik dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: pertama,mengikutsertakan guru-guru 

dalam berbagai kegiatan penataran dengan tujuan untuk menambah 

wawasan para guru. Kepala sekolah senantiasa memberikan kesempatan 

kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya 

dengan belejar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, kepala 

sekolah harus berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta 

didik untuk lebih giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan secara 

terbuka dan diperhatikan di papan pengumuman sebagai bentuk 

memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. Ketiga, menggunakan 

waktu belajar secara efektif di sekolah, dengan mendorong para guru 

untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai waktu yang telah 

ditentukan.
19
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b. Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Kepala sekolah pada hakikatnya adalah seorang perencana, 

organisator, pemimpin, dan seorang pengendali. Keberadaan seorang 

manajer pada suatu organisasi sangat diperlukan, sebab organisasi 

sebagai alat mencapai tujuan organisasi di mana di dalamnya 

berkembang berbagai macam pengetahuan, serta organisasi yang menjadi 

tempat untuk membina dan mengembangkan karier-karier sumber daya 

manusia, memerlukan manajer yang mampu merencanakan, 

mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan agar organisasi dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Stoner dalam Wahjosumidjo ada delapan fungsi seorang 

manajer atau kepala sekolah yang perlu dilakukan dalam suatu 

organisasi, yaitu bahwa manajer: 

1) Bekerja dengan melalui orang lain. 

2) Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. 

3) Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu mengahadapi 

berbagai persoalan. 

4) Berpikir secara realistic dan konseptual. 

5) Sebagai juru penengah. 

6) Sebagai seorang polotisi. 

7) Sebagai diplomat. 

8) Pengambil keputusan yang sulit.
20

 

 

c. Kepala Sekolah sebagai Administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan barbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang 

bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program 
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sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan 

untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi kearsipan, dan 

mengelola administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan 

secara efektif dan efisien agar menunjang produktivitas sekolah. Di 

samping berorientasi terhadap tugas, kepala sekolah juga harus menjaga 

hubungan kemanusiaan dengan para stafnya, agar setiap tenaga 

kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik, tetapi mereka tetap 

merasa senang dalam melakukan tugasnya. 

d. Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu 

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh guru. Pengawasan dan 

pengendalian yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru disebut 

supevisi klinis, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

pembelajaran yang efektif. Salah satu supervisi akademik yang populer 

adalah supervisi klinis, yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
21

 

1) Supervisi diberikan berupa bantuan (bukan perintah), sehingga 

inisiatif tetap berada di tangan tenaga pendidik. 

2) Aspek yang disupervisi berdasarkan usul guru, yang dikaji bersama 

kepala sekolah sebagai supervisor untuk dijadikan kesepakatan. 

3) Instrumen dan metode observasi dikembangkan bersama oleh guru 

dan kepala sekolah. 
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4) Mendiskusikan dan menafsirkan hasil pengamatan dengan 

mendahulukan interpretasi guru. 

5) Supervisi dilakukan dalam suasana terbuka secara tatap muka, dan 

supervisor lebih banyak mendengarkan dan menjawab pertanyaan 

guru dari pada memberi saran dan pengarahan. 

6) Supervisi klinis sedikitnya memiliki tiga tahap, yaitu pertemuan awal, 

pengamatan dan umpan balik. 

7) Adanya penguatan dan umpan balik dari kepala sekolah sebagai 

supervisor terhadap perubahan perilaku guru yang positif sebagai hasil 

pembinaan. 

8) Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan suatu 

keadaan dan memecahkan suatu masalah. 

Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah sebagai supervisor harus 

memperhatikan prinsip-prinsip: a) hubungan konsultatif, kolegial dan 

bukan hirarkis, b) dilaksanakan secara demokratis, c) berpusat pada 

guru, d) dilakukan berdasarkan kebutuhan guru, e) merupakan bantuan 

profesional. Kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara 

efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, 

pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. 

e. Kepala Sekolah sebagai Leader 

Kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin harus mampu 

memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan guru dan 

tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan 
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mendelegasikan tugas. Untuk mengetahui lebih lanjut maka peneliti 

memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan kepemimpinan yang 

menjadi bagian dari sub judul yang peneliti tulis yaitu sebagai berikut: 

1) Definisi Kepemimpinan 

M. Chemers (dalam Weyne K. Hoy dan Cecil G. Miskel) 

mendefinisikan kepemimpinan adalah sebuah proses pengaruh sosial 

tatkala seseorang mampu merangsang pertolongan dan dukungan 

orang-orang lain demi mewujudkan tugas bersama.
22

 Sedangkan 

Wirawan mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pemimpin 

menciptakan visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, 

norma dan sebagainya dari pengikut untuk merealisasi visi.
23

 Jadi 

dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan 

dan kegiatan mencoba untuk mempengaruhi orang lain disekitarnya 

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota 

organisasi atau lembaga pendidikan dengan berhasil mencapai tujuan 

usaha pendidikan. 

2) Sifat-sifat Kepemimpinan 

Seorang pemimpin harus memiliki ciri kepemimpinan yang 

berkualitas yang dilihat dari sifat-sifat atau watak. Biasanya sifat atau 

watak yang diharapkan oleh anggota dari pemimpinnya adalah cerdas, 

bijak, semangat, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Ordway Tead 
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dalam Engkoswara dan Aan Komariah menunjukan 10 sifat 

kepemimpinan yang harus dimiliki pemimpin, yaitu: 

a) Energy jasmaniah dan mental. 

b) Kesadaran akan tujuan dan arah. 

c) Antusiasme. 

d) Keramahan dan kecintaan. 

e) Integritas. 

f) Penguasaan teknis. 

g) Ketegasan dalam mengambil keputusan. 

h) Kecerdasan. 

i) Keterampilan mengajar. 

j) Kepercayaan (faith).
24

 

 

3) Gaya dan Tipe Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan 

seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh 

bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan 

strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, dan 

sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba 

memengaruhi kinerja bawahannya.
25

 Terdapat beberapa 

kepemimpinan juga sering disebut juga dengan tipe kepemimpinan 

sebagai berikut: 

a) Tipe Kepemimpinan Karismatik 

Kepemimpinan karismatik memiliki energi, daya tarik, dan 

pembawaan yang luar biasa untuk memengaruhi orang lain 

sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan 

pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Totalitas kepribadian 
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pemimpin itu memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat 

besar. 

b) Tipe Kepemimpinan Paternalistis 

Tipe kepemimpinan paternalistis adalah tipe kebapakan, 

dengan sifat-sifat menganggap bawahannya belum dewasa, 

bersikap terlalu melindungi, jarang memberi kesempatan kepada 

bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri, bawahannya 

tidak diberi kesempatan untuk berinisiatif dan mengembangkan 

daya kreativitas mereka, selalu bersikap maha-tahu dan maha-

benar. 

 

c) Tipe Kepemimpinan Militeristis 

Tipe kepemimpinan ini lebih menggunakan sistem perintah 

terhadap bawahannya keras sangat otoriter kaku dan sering kurang 

bijaksana, menyenangi formalitas, menuntutu disiplin keras dan 

kaku dari bawahannya, tidak menyukai saran dan kritik-kritik dari 

bawahannya, komunikasi searah. 

d) Tipe Kepemimpinan Otokratis 

Kepemimpinan ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan 

yang mutlak harus dipenuhi. 

e) Tipe Kepemimpinan Laissez Faire 



 

 

 

 

 

 

27 

Tipe Laissez Faire ini, pemimpin praktis tidak memimpin dia 

membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya 

sendiri. 

f) Tipe Kepemimpinan Popularitas 

Kepemimpinan populistis ini berpegang teguh kepada nilai-

nilai masyarakat yang tradisional. Juga, kurang mempercayai 

dukungan kekuatan serta bantuan utang-utang luar negeri (asing). 

g) Tipe Kepemimpinan Demokratis 

Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap 

individu maupun mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Juga, 

bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya 

masing-masing mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota 

seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat.
26

 

Telah kita ketahui bersama bahwa dalam melaksanakan 

kepemimpinan hendaklah kita gunakan pengetahuan, pengalaman, dan 

sifat kepemimpinan. Sehubungan dengan itu pemimpin dituntut 

memiliki kemahiran dan keterampilan dalam mengelola lembaga 

pendidikan. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpinan sebagai 

berikut: 

1) Keterampilan memimpin. 

2) Keterampilan menjalin hubungan kerja dengan sesama manusia. 

3) Keterampilan menguasai kelompok. 
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4) Keterampilan mengelola administrasi personalia. 

5) Keterampilan menilai.
27

 

Setelah membahas mengenai sikap, tipe dan keterampilan 

kepala sekolah dalam memimpin untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Leithwood dan Riehl  (dalam Raihani) menyebutkan 

enam klaim tentang kepemimpinan sekolah sukses sebagai berikut:
28

 

1) Kepemimpinan sekolah yang suskses memberikan konstribusi 

terhadap peningkatan pembelajaran siswa. 

2) Sumber utama kepemimpinan yang sukses di sekolah adalah 

kepala-kepala sekolah dan guru. 

3) Selain kepala sekolah dan guru, kepemimpinan adalah, dan 

seharusnya, didistribusikan kepada pihak-pihak lain di sekolah dan 

komunitas sekolah. 

4) Suatu rangkaian “dasar” dari praktik kepemimpinan bermanfaat 

hampir disemua konteks: 

a) Menetapkan arah, 

b) Mengembangkan sumber daya manusia, 

c) Mendesain ulang organisasi. 

5) Pemimpin yang sukses bertindak dengan cara yang sesuai dengan 

konteks kebijakan yang berorientasi pada akuntabilitas di mana 

semua aspek dapat berjalan: 

a) Akuntabilitas pasar, 

b) Akuntabilitas desentralisasi, 

c) Akuntabilitas profesional, 

d) Akuntabilitas manajemen. 

6) Banyak kepala sekolah yang sukses di sekolah-sekolah yang 

menampung populasi siswa yang beragam menjalankan praktik 

untuk meningkatkan kualitas sekolah, pemerataan, dan keadilan 

sosial: 

a) Menciptakan bentuk-bentuk pengajaran dan pembelajaran, 

termasuk ekspektasi guru, ukuran kelas, pengelompokan siswa, 

instruksi kurikulum, koherensi program instruksional, dan 

pengangkatan serta pemberhentian guru, 

b) Menciptakan komunitas yang kuat di sekolah, 

c) Menyuburkan penciptaan kultur edukasional dalam keluarga, 

termasuk program-program pendidikan orang tua dan layanan-

layanan terkoordinasi, 
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d) Meningkatkan model sosial siswa, termasuk proporsi modal 

sosial siswa di mata sekolah, menjalin hubungan yang bermakna 

dengan orang tua, dan menjalankan praktik antirasis di sekolah. 

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu untuk 

menggerakkan  pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dirujuk 

pada makna kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang 

mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kelau perlu 

selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan.
29

 

Sebagai pemimpin formal, kepala sekolah bertanggung jawab atas 

tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya menggerakkan para 

bawahan ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini, kepala sekolah bertugas melaksanakan fungsi-fungsi 

kepemimpinan, baik fungsi yang berhubungan dengan pencapaian 

tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif 

bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
30

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam 

manajemen pendidikan, seorang pemimpin ketika mengaplikasikan 

gaya atau aktivitas kepemimpinanya sangat tergantung pada pola 

organisasi yang melingkupinya. Juga, dalam melaksanakan 

akivitasnya pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. 
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Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh H. Jodeph 

Reitz (dalam Nanang Fattah) sebagai berikut:  

1) Kepribadian (personality), pengalaman masa lalu dan harapan 

pemimpin hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang dan 

pengalamannya akan memengaruhi pilihan akan gaya 

kepemimpinan. 

2) Harapan dan perilaku atasan. 

3) Karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan memengaruhi gaya 

kepemimpinan. 

4) Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan memengaruhi 

gaya pemimpin. 

5) Iklim dan kebijakan organisasi memengaruhi harapan dan perilaku 

bawahan. 

6) Harapan dan perilaku rekan.
31

 

 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, jelaslah bahwa kesuksesan 

pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan. Oleh sebab 

itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadi keharmonisan dalam 

hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dan bawahan, di 

samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki  pemimpin, 

seperti motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaaan, dan keleluasaan 

dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan manusiawi.  

Dalam tinjauan secara khusus, faktor dominan yang berpengaruh dan 

berkonstribusi besar terhadap mutu pendidikan ialah guru yang 

profesional dan guru yang sejahtera. Oleh karena itu, kepala sekolah 

harus dapat meningkatkan profesionalme guru di lembaga pendidikan, 

peningkatan motivasi kerja, produktivitas kerja, dan pemberian 
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berbagai pelatihan dan pendidikan profesi kepada guru sangat 

diperlukan. 

f. Kepala Sekolah sebagai Innovator 

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

menginteraksikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh 

pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan 

model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai 

innovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya 

sebagai berikut: 

1) Konstruktif, yaitu kepala sekolah harus berusaha mendorong dan 

membina setiap tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat 

berkembang secara optimal dalam melakukan tugas-tugas yang 

diembankan kepada masing-masing tenaga pendidik dan 

kependidikan. 

2) Kreatif, yaitu kepala sekolah harus berusaha mencari gagasan dan 

cara-cara baru dalam melaksanakan tugasnya. 

3) Delegatif, yaitu kepala sekolah harus berupaya mendelegasikan tugas 

kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan deskripsi 

tugas, jabatan serta kemampuan masing-masing. 

4) Integratif, yaitu kepala sekolah harus berusaha mengintegrasikan 

semua kegiatan sehingga dapat menghasilkan sinergi untuk mencapai 

tujuan sekolah secara produktif. 
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5) Rasional dan objektif, yaitu kepala sekolah harus berusaha bertindak 

berdasarkan pertimbnagan rasio dan objektif.  

6) Pragmatis, yaitu kepala sekolah harus berusaha menetapkan kegiatan 

atau target berdasarkan kondisi dan kemampuan nyata yang dimiliki 

oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta kemampuan yang 

dimiliki sekolah. 

7) Keteladanan, yaitu kepala sekolah senantiasa memberikan contoh atau 

teladan yang baik. 

8) Adaptabel dan fleksibel, yaitu kepala sekolah harus mampu 

beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi situasi baru, serta 

berusaha menciptakan situasi kerja yang menyenangkan. 

g. Kepala Sekolah sebagai Motivator 

Sebagai motivator kepala sekolah harus memiliki strategi yang 

tepat untuk memberikan motivasi kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi 

ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan 

Susana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan 

penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat 

Sumber Belajar (PSB).  

Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dapat dilakukan melalui: 

a. Kesiswaan 
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1) Penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukan murid ke kelas dan 

bidang studi. 

2) Kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan itu. 

3) Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar. 

4) Program supervisi pada murid yang mempunyai kelainan, seperti 

pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa. 

5) Pengendalian disiplin murid. 

6) Program bimbingan dan penyuluhan. 

7) Program kesehatan dan keamanan. 

8) Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional.
32

 

b. Ketenagaan  

1) Rekrutmen dan penempatan. 

2) Pengembangan tenaga kependidikan harus dilakukan berdasarkan 

kebutuhan yang jelas. 

3) Pendidikan prajabatan calon tenaga kependidikan. 

4) Kesejahteraan. 

5) Pembinaan mutu tenaga kependidikan, dan 

6) Pengembangan karir.
33

 

c. Sarana dan prasarana 

1) Menyediakan gedung yang sesuai dengan kebutuhan. 

2) Melengkapi perabot sekolah. 
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3) Menyediakan media pengajaran. 

4) Menyediakan alat peraga. 

5) Menyediakan alat pelajaran.
34

 

d. Kurikulum 

1) Kepala sekolah membimbing pengembangan kurikulum. 

2) Kepala sekolah membimbing dan mengarahkan program 

pembelajaran. 

3) Kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kurikulum.
35

 

e. Masyarakat 

1) Menggalang partisipasi orangtua murid, 

2) Menggalang partisipasi masyarakat. 

5. Peningkatan Mutu Pendidikan 

a. Pengertian Mutu Pendidikan 

Masalah mutu pendidikan merupakan salah satu masalah nasional 

yang dihadapi dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dalam sistem 

pendidikan nasional di Indonesia dewasa ini. Mengingat mutu pendidikan 

merupakan sumber dari kemajuan dan kesejahteraan bangsa. 

Menurut Sudarwan Danim pengertian mutu secara umum 

mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, 

baik berupa barang maupun jasa. Barang dan jasa pendidikan itu 

                                                             
34

 Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), hlm. 

114 
35

 Suharno, Op. Cit., hlm. 21 



 

 

 

 

 

 

35 

bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan.
36

 

Mutu (quality) menurut Goetsch dan Davis dalam Siswanto merupakan 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
37

 

Menurut Feigenbaum (1986) dalam Abdul Hadis dan Nurhayati 

mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full cutomer satisfaction). 

Suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan 

sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen 

atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
38

 Senada dengan hal 

tersebut Suharno dalam bukunya Manajemen Pendidikan mutu dapat 

didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan 

dan kebutuhan pelanggan. Definisi ini disebut juga dengan istilah, mutu 

sesuai persepsi.
39

 

Selain itu, mendefinisikan mutu/kualitas memerlukan pandangan 

yang komprehensif. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan 

berkualitas, yakni:
40

 

1) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2) Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 
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3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (apa yang dianggap 

berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat 

yang lain). 

4) Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. 

Berdasarkan paradigma diatas, maka dalam konteks pendidikan 

meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan 

dinyatakan bermutu apabila siap berproses yang sesuai dengan standar 

minimal nasional dalam bidang pendidikan. Proses pendidikan dapat 

dinyatakan bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran 

yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga tujuan 

pendidikan bisa tercapai dengan baik. Output dinyatakan bermutu 

apabila hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik baik dalam bidang 

akademik dan non-akademik tinggi. Outcome dinyatakan bermutu 

apabila lulusan cepat terserap dalam dunia kerja maupun lembaga-

lembaga yang membutuhkan lulusan tersebut dan stakeholders merasa 

puas terhadap lulusan dari lembaga pendidikan tersebut.
41

 

b. Faktor Pendukung Mutu Pendidikan 

1) Kurikulum 

secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

curir yang artinya pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Jadi, 
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istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Yunani 

kuno di Yunani, yang mengandung arti suatu jarak yang harus 

ditempuh oleh pelari dari star dampai garis finish.
42

 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran.
43

 Merupakan variabel 

pendidikan yang menjadi salah satu faktor dominan terjadinya proses 

pembelajaran. Kurikulum khusus digunakan dalam pendidikan dan 

pengajaran yakni sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah 

di perguruan tinggi yang harus di tempuh untuk mencapai suatu ijazah 

atau tingkat atau keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu 

lembaga pendidikan. 

Dari beberapa pengertian mengenai kurikulum dapat 

disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar yang menjadi 

pedoman dalam melaksanakan pembelajaran dan proses pencapaian 

tujuan pendidikan atau sekolah yang diaktualisasikan di kelas maupun 

diluar kelas sebagai pengalaman murid serta kumpulan mata pelajaran 

yang diajarkan kepada siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 

2) Media/Alat Pendidikan 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 
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pengantar.
44

 Media adalah berkaitan dengan perantara yang berfungsi 

menyalurkan pesan dan informasi dari sumber yang akan diterima 

oleh si penerima pesan yang terjadi dalam proses pembelajaran.
45

 

3) Proses Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa komponen yang terdapat 

dalam proses belajar mengajar, antara lain: 

a) Kompetensi/ penampilan guru atau disebut dengan performance.  

b) Penguasaan materi, akan sangat baik sekali jika seorang guru 

sebelum ia melaksanakan PBM ia sudah menguasai materi yang 

dibahas dan seluruh kurikulum. Dengan demikian pengajaran 

dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa melihat buku secara 

terus menerus yang mengakibatkan PBM menjadi terganggu. 

c) Penggunaan metode, keberhasilan pencapaian tujuan sangat 

ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan 

jelasnya komponen lain, tanpa dapat diimplementasikan dengan 

strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak 

memiliki makna dalam pencapaian tujuan. 

d) Alat dan sumber, setiap alat dan sumber belajar yang tersedia 

harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Disini peran guru sebagai 

sumber belajar beralih menjadi pengelola sumber belajar. 

e) Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses 

pembelajaran. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk melihat 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga 

berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam 

pengelolaan pembelajaran.
46
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Fungsi sekolah adalah membantu setiap peserta didik untuk 

memperoleh dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang terkait 

dengan:  

(a) moralitas (keagamaan), (b) akademik, (c) vokasional (ekonomik), 

dan (d) sosial pribadi. Dengan demikian, mutu sekolah ditandai oleh 

dimilikinya empat kompetensi oleh lulusan. Seluruh kompetensi 

tersebut dapat dicapai melalui berbagai layanan yang harus diberikan 

oleh sekolah, yaitu: (1) layanan isi (kurikulum); (2) layanan proses; 

(3) layanan kompetensi lulusan; (4) layanan pendidik dan tenaga 

kependidikan; (5) layanan sarana dan prasarana; (6) layanan 

pengelolaan; (7) layanan pembiayaan; dan (8) layanan penilaian 

pendidikan.
47

 

Ada faktor internal sekolah yang memberikan konstribusi 

signifikan terhadap mutu yaitu: 

1) Kesejahteraan guru, 

2) Kemampuan guru, 

3) Sarana kelas, dan 

4) Buku-buku pelajaran.
48

 

Sedangkan faktor lain yang lebih rinci adalah sebagi berikut: 

1) Siswa, terutama yang menyangkut kesiapan dan motivasi belajarnya. 

2) Guru, terutama menyangkut kemampuan profesional, moral kerja 

(kemampuan personal), dan kerja samanya (kemampuan sosial). 

3) Kurikulum, terutama menyangkut relevansi isi dan operasionalisasi 

proses pembelajarannya. 

4) Dana, sarana dan prasarana, terutama menyangkut kecukupan dan 

efektivitas dalam mendukung proses pembelajaran. 

5) Masyarakat (orangtua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi) 

terutama menyangkut partisipasi mereka dalam pengembangan 

program-program pendidikan di sekolah.
 49
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c. Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Meningkatkan adalah suatu pertambahan kejenjang yang lebih 

tinggi. Meningkatkan disini ialah usaha untuk mengembangkan atau 

meraih suatu hasil yang lebih baik dan seoptimal mungkin.
50

 

Meningkatkan juga bisa bermakna sebagai suatu perubahan kejenjang 

yang lebih tinggi atau sesuatu yang sifatnya sederhana berubah menjadi 

sempurna.  

1) Strategi Peningkatan Mutu 

Terdapat tiga strategi yang berkaitan dengan peningkatan mutu sekolah, 

yaitu:
51

 

a) Strategi yang Menekankan pada Hasil 

Strategi yang menekankan pada hasil ini akan sangat efektif 

karena sasarannya jelas dan umum, sehingga apabila diikuti dengan 

pedoman, pengendalian, dan koordinasi yang baik serta kebijakan 

yang memberikan dorongan sekaligus ancaman bagi yang 

menyimpang, strategi ini juga akan sangat efisien. Namun, dibalik 

kebaikan tersebut strategi ini juga mengandung sisi kelemahan yakni 

akan terjadi kesenjangan yang semakin besar antara sekolah maju 

dan sekolah terbelakang. Sekolah yang sudah siap untuk mencapai 

hasil yang ditentukan akan dengan mudah mencapainya, sebaliknya 

sekolah yang tidak siap sulit untuk mencapai hasil yang ditentukan 

                                                             
50

 Dep. P dan K, Kamus Besar Bahasa Indoseia,Edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 

hlm. 571 
51

 Zamroni, Manajemen Pendidikan Suatu Usaha Meningkatkan Mutu Sekolah, 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 18-21 



 

 

 

 

 

 

41 

dan akan muncul upaya-upaya yang tidak sehat atau akan muncul 

keputusasaan. 

b) Strategi yang Menekankan pada Proses 

Pelakasanaan strategi ini sangat ditentukan oleh inisiatif dan 

kemampuan dari sekolah. Karena sekolah memiliki peran yang 

sangat menentukan dan sekaligus mengambil inisiatif, maka akan 

muncul semangat dan kekuatan dari sekolah sesuai dengan kondisi 

masing-masing. Gerakan untuk memperkuat diri dengan bekerja 

sama diantara sekolah akan lahir, yang akan diikuti dengan 

munculnya berbagai inovasi dan kreasi dari bawah. Namun, strategi 

ini memiliki kelemahan yaitu arah dan kualitas sekolah tidak 

seragam, sehingga sulit untuk melihat dan meningkatkan kualitas 

secara nasional. 

c) Strategi Komprehensif 

Strategi peningkatan mutu sekolah yang ketiga ini merupakan 

kombinasi dari dua stategi yang sudah ada. Berdasarkan stategi ini 

bisa diperkirakan akan muncul berbagai inovasi kegiatan dari 

sekolah. Bahkan tidak mustahil akan muncul keanekaragaman dalam 

pengelolaan sekolah. Dengan demikian kondisi dan kebutuhan lokal 

terakomodasi dengan stategi komprehensif ini. Tujuannya bersifat 

nasional tetapi cara mencapainya sesuai dengan kondisi lokal. 

Setiap stategi mengandung kegiatan yang harus dilaksanakan 

untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan ini pada 
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intinya adalah menggerakan semua komponen sekolah yang 

bermuara pada peningkatan kualitas lulusan. 

Keberhasilan penerapan manajemen mutu terpadu di sekolah 

diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun 

eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan 

layanan sesuai harapan pelanggan. Keberhasilan sekolah mencakup 

hal-hal berikut:
52

 

1) Siswa puas dengan layanan sekolah yaitu dengan pelajaran yang 

diterima, perlakuan guru, pimpinan, puas dengan fasilitas yang 

disediakan sekolah, atau siswa menikmati situasi sekolah dengan 

baik. 

2) Orangtua siswa merasa puas dengan layanan terhadap anaknya, 

layanan yang diterimanya dengan laporan rentang perkembangan 

kemajuan belajar anaknya, dan program yang dijalankan sekolah. 

3) Pihak pemakai atau penerima lulusan (PT, Industri, masyarakat), 

puas karena menerima lulusan dengan berkualitas tinggi dan sesuai 

harapan. 

4) Guru dan karyawan puas dengan layanan sekolah, dalam bentuk 

pembagian kerja, hubungan dan komunikasi antar guru/pimpinan, 

karyawan, dan gaji/honor yang diterima dan pelayanan lainnya. 

Abuddin Nata mengemukakan pendapat tentang sekolah yang 

bermutu, beliau mengatakan bahwa sekolah yang bermutu dapat dilihat 
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dan diukur melalui lulusan siswanya yang mempunyai indikator sebagai 

berikut: 

1) Secara akademik lulusan pendidikan tersebut dapat dilanjutkan 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

2) Secara moral, lulusan pendidikan tersebut dapat menunjukkan 

tanggung jawab dan kepeduliannya kepada masyarakat sekitarnya. 

3) Secara individual, lulusan pendidikan tersebut semakin meningkat 

ketaqwaan, yaitu manusia yang melaksanakan segala perintah Allah 

dan mejahui larangan-Nya. 

4) Secara sosial, lulusan pendidikan tersebut dapat berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. 

5) Secara kultural, ia mampu menginterpretasikan ajaran agamanya 

sesuai dengan lingkungan sosial.
53

 

Sedangkan dalam panduan sekolah, mutu sekolah dapat diukur 

dari tingkat kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. 

Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sama atau 

melebihi harapan pelanggan. Dilihat dari jenis pelanggannya, sekolah 

dikatakan berhasil jika: 

a) Siswa puas dengan layanan sekolah. Misalnya, puas dengan 

pelajaran yang diterima, puas dengan perlakuan guru maupun 

pimpinan, dan puas dangan fasilitas yang disediakan sekolah. 

Intinya,  siswa menikmati setuasi dan kondisi sekolah. 
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b) Orangtua puas dengan layanan terhadap anaknya maupun layanan 

kepada orangtua. Misalnya, puas karena menerima lapor periodic 

tentang perkembangan siswa maupun program-program sekolah. 

c) Pihak pemakai/penerima lulusan (perguruan tinggi, industri, dan 

masyarakat) puas karena menerima lulusan dengan kualitas yang 

sesuai dengan harapan. 

d) Guru dan karyawan puas dengan pelayanan sekolah. Misalnya, 

dalam pembagian kewajiban kerja, hubungan antar guru/ karyawan/ 

pimpinan, honorium/ gaji, dan lain sebagainya.
54

 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Kepala Sekolah Menengah 

Atas Negeri Plus Provinsi Riau dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Ada beberapa faktor yang menentukan kesuksesan dan keberhasilan 

sekolah atau dunia pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Faktor-faktor itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga komponen; pertama 

faktor perangkat keras yang meliputi ruangan belajar, peralatan praktek, 

laboratorium, dan perpustakaan. Kedua faktor perangkat lunak yang 

meliputi kurikulum, program pengajaran, manajemen sekolah, dan sistem 

pembelajaran. Ketiga perangkat berfikir, yaitu menyangkut keberadaan 

guru, kepala sekolah, siswa dan orang yang terkait di dalam proses 

pendidikan itu sendiri. 

Faktor internal yang menentukan kesuksesan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan yaitu: 
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a. Siswa, terutama yang menyangkut kesiapan dan motivasi belajarnya. 

b. Guru, terutama menyangkut kemampuan professional, moral kerja dan 

kerja sama. 

c. Kurikulum, terutama menyangkut relevansi isi dan operasionalisasi 

proses pembelajaran. 

d. Dana, sarana dan prasarana, terutama menyangkut kecukupan dan 

efektivitas dalam mendukung proses pembelajaran. 

e. Masyarakat (orangtua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi) terutama 

menyangkut partisipasi mereka dalam pengembangan program-program 

pendidikan di sekolah.
55

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan  untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan 

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti 

oleh orang lain. Berikut ini akan dipaparkan sebagai peneliti terdahulu yang 

ada kaitannya dengan maksud menghindari publikasi. 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andria Saputra mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Administrasi 

Pendidikan pada Tahun 2008 dengan judul “Implementasi Manajemen Mutu 

Madrasah Aliyah Darul Wasi’ah Simalayang Kecematan Kampar Kiri 

Tengah Kabupaten Kampar”. Setelah dilakukan penelitian dengan 
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menggunakan deskripsi kualitatif dengan presentase, pengumpulan data 

dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan angket, diperoleh 

kesimpulan bahwa implementasi manajemen mutu Madrasah Aliyah Darul 

Wasi’ah Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar 

“baik” berdasarkan temuan dari hasil presentase diperoleh 75,55%. Kepala 

Madrasah mengimplementasikan manajemen mutu dengan baik, karena 

didukung oleh pengalaman sebagai seorang pemimpin dan berpendidikan 

S1 di Universitas Negeri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi manajemen mutu oleh kepala madrasah ialah latar belakang 

pendidikan, kepemimpinan, kerja sama guru, dan kurikulum yang relevan.  

2. Penelitian relevansi selanjutnya adalah Peran Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 

Rakyat Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu, yang diteliti 

oleh Muhammad Nur Sholihin mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska 

Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam, Tahun 2014. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 04 

Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu, dapat dikatakan “Cukup 

Baik” sebab; pertama, masih perlu adanya peninjauan ulang dalam 

pelayanan, sarana dan prasarana, dan anggaran yang dapat membantu 

peningkatan mutu pendidikan. Kedua, masih perlu adanya pengarahan, 

bimbingan, kepada tanaga kependidikan agar biasa mengarah kepeda 

peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, masih perlu adanya pengawasan 
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dalam proses belajar mengajar terhadap siswa di sekolah yang dapat 

mempengaruhi mutu pendidikan kemudian dengan memahami kemampuan 

dan batasan standarisasi tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar, 

mencerdaskan peserta didik, melengkapi sarana dan prasarana yang belum 

memadai dan proses belejara mengajar kepala sekolah akan perannya dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

3. Kemudian Relevansi judul ini adalah peran komite sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MTs Kampong Godang Kecematan 

Bangkinang Kabupaten Kampar, yang diteliti oleh Wilda Hasni mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Tahun 2006. Dari hasil ini 

mengatakan bahwa hasil penelitian kurang baik dikarenakan, pertama, 

faktor-faktor yang mempengaruhi peran komite sekolah dalam 

meningkatakan mutu pendidikan di MTs Kampong Godang Kecematan 

Bangkinang Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan input pendidikan 

kurang baik. Kedua, sumber daya dalam pengadaan perangkat lunak kurang 

memadai dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Meskipun beberapa penelitian tersebut di atas sama-sama meneliti 

tentang mutu pendidikan, tetapi berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan. Adapun perbedaan yang mendasar, yakni penulis lebih 

memfokuskan pada upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau. 
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C. Proposisi 

Proposisi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah rancangan usulan 

yang dapat dibuktikan secara nyata kebenarannya, jadi peneliti memberi makna 

bahwa proposisi merupakan sebuah ungkapan yang dapat dipercaya untuk 

memberikan batasan terhadap kajian teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahfahaman dalam menafsirkan penulisan ini. Adapun kajian ini 

berkenaan dengan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan mutu pendidikan 

tersebut. Adapun proposisi yang dikembangkan setelah meninjau literatur 

seperti dalam bagian sebelumnya pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah: 

a. Ketenagaan 

1) Kepala sekolah melakukan rekrutmen tenaga pendidik dan 

kependidikan yang profesional. 

2) Kepala sekolah menempatkan tenaga kependidikan sesuai dengan 

profesinya. 

3) Kepala sekolah melakukan peningkatan kompetensi guru. 

4) Kepala sekolah memberikan kesejahteraan terhadap para guru dan 

karyawan. 

5) Kepala sekolah meningkatkan kedisiplinan terhadap kinerja guru dan 

karyawan. 

6) Kepala sekolah memberikan motivasi kepada guru dan karyawan. 
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7) Kepala sekolah memberikan penghargaan (rewards) terhadap guru 

dan karyawan yang berprestasi. 

8) Kepala sekolah melakukan pengawasan kepada para guru dan 

karyawan. 

9) Kepala sekolah mengevaluasi kinerja guru dan karyawan. 

b. Kesiswaan 

1) Kepala sekolah mencari input siswa yang handal. 

2) Kepala sekolah memberikan program-program pengembangan 

potensi siswa. 

3) Kepala sekolah membuat tata tertib/aturan bagi para siswa. 

4) Kepala sekolah memberikan motivasi kepada para siswa. 

5) Kepala sekolah memberikan penghargaan bagi siswa yang 

berprestasi. 

6) Kepala sekolah mengevaluasi pembelajaran siswa. 

c. Kurikulum 

1) Kepala sekolah membimbing dan mengarahkan program 

pembelajaran. 

2) Kepala sekolah membimbing dan mengarahkan pengembangan 

kurikulum. 

3) Kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kurikulum. 

d. Sarana dan Prasarana 

1) Kepala sekolah menyediakan gedung yang sesuai dengan kebutuhan. 
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2) Kepala sekolah menyediakan alat-alat dan media pengajaran yang 

relevan. 

3) Kepala sekolah melakukan perawatan fasilitas pendidikan. 

e. Masyarakat 

1) Kepala sekolah menggalang partisipasi orangtua siswa 

2) Kepala sekolah menggalang partisipasi masyarakat. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus 

Provinsi Riau, penjaringan datanya penulis arahkan kepada faktor-faktor: 

a. Guru mengajar dengan professional. 

1) Guru mengajar dengan disiplin. 

2) Guru mengajar sesuai dengan silabus sekolah. 

3) Sebelum mengajar para guru sudah menyiapkan RPP. 

4) Guru menyelesaikan ketuntasan belajar. 

5) Guru mampu bekerjasama. 

b. Kurikulum 

1) Kurikulum yang dipakai relevan. 

2) Operasional kurikulum secara baik. 

c. Siswa 

1) Kemauan siswa untuk belajar. 

2) Siswa mampu mengembangkan potensinya. 
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d. Sarana dan Prasarana 

1) Adanya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran. 

2) Pemantapan sarana dan prasarana secara maksimal. 

e. Dukungan orangtua terhadap siswa, wali murid ikut berperan aktif 

dalam mensukseskan program sekolah. 

f. Peran komite yang sangat memberikan konstribusi baik dalam 

pencapaian sekolah yang bermutu. 


