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MOTTO 
 

 

                                       

       

”Barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, nscaya tidak ada kekahwatiran 

atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati” 
 {Al-Baqarah(2):38} 

 
“Apabila engkau mendengar ilmu,maka seberkanlah. Dan jangan engkau 

campurkan ia dengan senda gurau, agar nanti tidak dimuntahkan hati.” 
 

                                                                                    {Ali bin Abi Thalib} 
 

                                    

                                      

 
“Jika kamu berbuat  baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, 

dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.” 
 

{AL-Israa’ (17):7} 
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ABSTRAK 

 

 

Inayah Rahmayoni, (2020): Implementasi Tugas Kepala Sekolah Sebagai 

Manajer Untuk Pengembangan Karier Guru di 

SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak. 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengatahui: Implementasi tugas kepala 

sekolah sebagai manajer untuk pengembangan karier guru serta faktor pendukung 

dan penghambat implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk 

pengembangan karier guru di SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak. Jenis 

penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, subyek dari penelitian ini 

adalah kepala sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan sedangkan objeknya 

adalah implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk pengembangan 

karier guru di SMA Negeri 1 Minas. Data penelitian ini diperoleh menggunakan 

teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Collection, Data Reduction, Data 

Display dan Conclusion Drawing. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini 

adalah 4 orang diantaranya yaitu kepala sekolah, 2 tenaga pendidik dan 1 tenaga 

kependidikan KTU. Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah kepala sekolah 

sebagai manajer untuk pengembangan karier guru sudah cukup baik dilaksanakan 

oleh kepala sekolah untuk meningkatkan karier guru di SMA Negeri 1 Minas. Hal 

ini dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, memimpin 

mengendalikan program, adanya struktur organisasi serta pengawasan yang 

diberikan oleh kepala sekolah. Dan di sini penulis juga sudah melihat langsung 

dan wawancara ke lapangan bahwa kepala sekolah melakukan banyak kegitan 

dalam peningkatan karier guru, yang dilakukan kepala sekolah salah satunya yaitu 

mengadakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guru. Adapun faktor yang 

pendukung dalam implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk 

pengembangan karier guru terletak pada adanya kesesuain pendidikan pelatihan 

untuk karier guru, adanya dukungan dari keluarga dan banyaknya kuota yang 

tersedia dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya terletak pada dana 

pembiayaan yang kurang dari pemerintah dalam pelaksanaan pelatihan. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Kepala Sekolah Sebagai Manajer, Pengembangan 

Karier Guru. 
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ABSTRACT 

 

 

Inayah Rahmayoni, (2020):  The Implementation of the Principal's Duty as  

Manager in Developing the Teacher's Career at 

State Senior High School 1 Minas, Siak Regency  

 

 This research aimed at knowing the implementation of the School 

principal's duty as manager in developing the teacher's career and the supporting 

and obstructing factors in implementing the principal's duty as manager in 

developing the teacher's career at State Senior High School 1 Minas, Siak 

Regency. This research was a descriptive qualitative research.  The subjects of 

this research were the principal and the teachers.  The object of this research was 

the implementation of the principal's duty as manager in developing the teacher's 

career.  The data of this study were obtained using observation, documentation 

and interview thecniques. Data analusis techniqques used in this study are Data 

Collection, Data Reduction, Data Display and Conclusion Drawing. The 

informants of this research were 4 informants: the principal, 2 teachers, the head 

of administration officer. The finding of this research showed that the principal’ 

duty  as the manager in developing the teacher's career has been in good enough 

category at State Senior High School 1 Minas, Siak Regency. This can be seen 

from the planning, implementation, evaluation, leadership in controlling the 

program, the organizational structure and supervision provided by the school 

principal.The researcher has seen directly and interviewed that the principal made 

many activities in developing the teacher's career, such as making teacher 

training. The supporting factors in the implementation of school principals’s 

duties as managers for teacher career development lies in the suitability of training 

education for teacher careers, the support of families and along with the many 

quotas available from the government. While the inhibiting factor lies in the lack 

of funding from the government in implementing training. 

 

Keywords:  Implementation, the Principal as Manager, Developing the 

Teacher's Career      
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 ملخص
 احتراف كمدير لتطويرناظر المدرسة   ة: تنفيذ وظيف (0202رحميوني )عناية 

ميناس  1الحكومية في المدرسة الثانوية المدرسين 
 سياك.بمنطقة 

 كمدير لتطوير  ناظر املدرسة ةىو معرفة: تنفيذ وظيفبحث ال االغرض من ىذ
 كمدير لتطوير  املدرسةناظر  ةتنفيذ وظيفاملعرقلة لو املساعدة والعوامل املدرسني  احرتاف
حبث  ونوع .سياكمبنطقة ميناس  1احلكومية يف املدرسة الثانوية املدرسني  احرتاف
 ةتنفيذ وظيف ووموضوع، التعليم موظفو املدرسون و  وأفراده ناظر املدرسة، كيفي  وصفي

ميناس  1احلكومية يف املدرسة الثانوية املدرسني  احرتاف كمدير لتطويرناظر املدرسة  
مت احلصول على بيانات ىذه الدراسة باستخدام تقنيات املالحظة والتوثيق سياك. مبنطقة 

واملقابلة. تقنيات حتليل البيانات املستخدمة يف ىذه الدراسة ىي مجع البيانات وتقليل 
ناظر املدرسة، منهم أشخاص  4ن و املخب و  البيانات وعرض البيانات ورسم االستنتاج.

ىي باحثة هبا ال تالبيانات اليت قامو  .لرئيس إدارة األعمالعليم الت موظفو مدرسان، و ،
 احرتاف مت تنفيذه بشكل جيد لتطويراملدرسني  احرتاف كمدير لتطويرناظر املدرسة  أن 

وميكن مالحظة ذلك من  سياك.مبنطقة ميناس  1احلكومية يف املدرسة الثانوية املدرسني 
ة يف التحكم يف البنامج واهليكل التنظيمي خالل التخطيط والتنفيذ والتقييم والقياد

امليدان يف  ةقابلقامت باملمباشرة و باحثة ال وعرفت. واإلشراف الذي يقدمو مدير املدرسة
أحدىا إجراء تعليم و ، املدرسني احرتاف يف تطوير كثرية  لالعمأقام ب ناظر املدرسةأن 

واجبات مديري املدارس كمديرين تكمن العوامل الداعمة يف تنفيذ  .هموتدريب نيدرسيامل
للتطوير الوظيفي للمعلمني يف مدى مالءمة التعليم التدرييب ملهن املعلمني ، ودعم األسر 
، إىل جانب احلصص العديدة املتاحة من احلكومة. يف حني أن العامل املثبط يكمن يف 

 نقص التمويل من احلكومة لتنفيذ التدريب.
 المدرسين احتراف تطوير ،كمديرناظر المدرسة   ،تنفيذال: األساسية الكلمات 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 mengatakan bahwa, Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kegiatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlah mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
1
 

Karena itu sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pada peningkatan mutu serta relenvasi dan efesiensi manajemen 

pendidikan untuk menghadapi tantangan yang ada pada saat ini. Sehingga 

perlu adanya perubahan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan. 

Oleh karena itu pendidikan memerlukan penataan yang profesional, hal 

tersebut diperlukan personal yang mampu dan tangguh untuk membuat sistem 

yang baik di organisasi pendidikan. Dari hal inilah kita sebut sebagai 

pemimpin pendidikan yaitu kepala sekolah yang merencanakan pendidikan 

sesuai dengan visi misinya. 

 

                                                             
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 



2 
 

 

 

Kepala sekolah adalah pemimpin suatu lembaga pendidikan formal 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sangat besar. Karena ia 

merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan lembaga pendidikan 

tersebut, yang akan menentukan bagaimana tujuan sekolah dan pendidikan di 

lembaga tersebut pada umumnya dapat di realisasikan. Sebagai pemimpin 

formal, kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan 

melalui upaya pemberdayaan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan 

(Non Guru/Tu, Staf, Pegawai, dan lain sebagainya). Untuk itu, kepala sekolah 

bertugas melakasnakan fungsi-fungsi kepemimpinan baik yang berhubungan 

dengan pencapaian tujuan pendidikan, maupun penciptaan iklim sekolah yang 

kondusif bagi terlaksananya proses pendidikan secara efektif dan efisien.
2
 

Menurut Mujamil Qomar kepala sekolah adalah seorang manajer yang 

memiliki skill yang lebih atau berpengetahuan generalis.
3
 Karena dia akan 

menjadi panutan bawahannya yang akan menegakkan kewajiban-kewajiban 

dengan lengkap dan sempurna dalam kepemimpinan. Oleh karena itu kepala 

sekolah sebagai manajer dituntut memiliki kerangka konseptual yang 

berkaitan dengan hal-hal strategis yakni kemampuan untuk mendidik para 

guru dan karyawannya. 

Disamping itu, terdapat pula ayat yang menganjurkan kepada para 

manajer atau pemimpin untuk menentukan sikap dalam proses perencanaan 

pendidikan terdapat dalam salah satu surah  Qs.  An-Nahl : 90 yang berbunyi: 

                                                             
2
 Imam Wahyudi, Pengembangan Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2012), 

Hlm. 10. 
3
 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), Hlm. 228. 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Dia 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.”
4
  

 

Sesuai dengan firman Allah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemimpin itu harus berbuat adil kepada para anggota yang ada didalam 

organisasi pendidikan. Dengan adanya pemimpin yang adil dalam melakukan 

tugas dan tanggung jawabnya maka lembaga pendidikan yang dipimpinnya 

akan berkembang sesuai yang telah direncanakan bersama. 

Pada hakikatnya seorang kepala sekolah merupakan manajer di lembaga 

pendidikan yang dikelola. Manajer disini adalah seorang perencana pendidikan, 

organisasi, pemimpin, dan seorang pengendali di lembaga pendidikan yang 

diolahnya. Dengan adanya manajer yang melakukan tugasnya sebagai 

pemimpin di sekolah, maka perencanaan yang telah dibuat akan terlaksana 

dengan baik. 

Sejalan dengan itu, tugas kepala sekolah sangat berpengaruh dalam 

pertumbuhan dan pengembangan pendidikan yakni untuk meningkatkan 

sumber daya manusia dan mutu pendidikan. Kepala sekolah dan guru beserta 

tenaga kependidikan lainnya dituntut untuk berperan aktif untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan kualitas profesinya dengan harapan 

memperoleh pengetahuan baru.  

                                                             
4
 Al- Jamil, Al-Qur’an Tajwid Warna Terjemahan Per Kata, Terjemahan Inggiris, 

(Bandung: Cipta Bagus Segera, 2017), Hlm. 277. 
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Dalam dunia pendidikan seorang guru sangat perlu diperhatikan dalam 

peningkatan kariernya.  Seperti adanya pengembangan karier guru bagi seorang 

guru tentunya hal tersebut sangatlah penting karena sangat berpengaruh 

setidaknya terhadap kepuasan kerja dan peningkatan pengasilan. Maka dari itu, 

jika karier seorang guru meningkat maka tentu saja guru tersebut akan 

mendapatkan pengasilan yang lebih dan jabatan yang sesuai dengan 

kualifikasinya serta profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. 

Oleh karena itu seorang kepala sekolah sangat berperan penting dalam 

melakukan kegiatan pengembangan karier guru. Salah satu tugas kepala 

sekolah sebagai manajer yaitu melakukan meningkatkan sumber daya manusia 

dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan. Adapun yang dilakukan kepala 

sekolah sebagai manajer untuk pengembangan karier, yaitu mengadakan 

kegiatan pengembangan karier guru dengan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, hal ini sangat penting dilakukan karena sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja dan peningkatan penghasilan guru. Dengan adanya peningkatan 

karier guru maka tentu saja lembaga pendidikan memiliki guru yang 

berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. 

Dan kepala sekolah juga bertindak sebagai seorang pendidik yang 

bertanggung jawab terhadap manajemen sekolah. Adapun ayat yang 

menjelaskan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugasnya terdapat pada  Qs. Al-An’am: 164 yang berbunyi: 
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Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain 

Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan 

dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab tidak akan 

memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu 

kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu 

kamu perselisihkan.”
5
 

 

Peran kepala sekolah sebagai administator, sebagai manajer dan sebagai 

supervisor pendidikan perlu dilengkapi dengan keterampilan manajerial. 

Terdapat tiga bidang keterampilan manajerial yang perlu dikuasai oleh manajer 

pendidikan, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan hubungan manusia 

dan keterampilan teknik. Ketiga keterampilan tersebut diperlukan untuk 

melaksanakan tugas manajerial secara efektif.
6
 

Dengan adanya kutipan di atas, seorang kepala sekolah harus memiliki 

kemampuan dan penguasaan manajemen yang efektif dan efesien. Kepala 

sekolah sebagai figur dan mediator bagi semua personil sekolah dalam 

membina guru demi kemajuan sekolah. Dengan adanya kepala sekolah yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, maka organisasi pendidikan 

akan berjalan dengan sebaik-baiknya.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMA Negeri 1 

Minas Kabupaten Siak, kepala sekolah secara umum telah melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala 

sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer. Dan berdasarkan 

pengamatan penulis temukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minas 

Kabupaten Siak memiliki gejala-gejala sebagai berikut: 

                                                             
5
 Al- Jamil,. Op.Cit. Hlm.150. 

6
 Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Oragnisasi Pembelajar, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), Hlm. 64. 
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1. Kepala sekolah kurang melaksanakan pengkoordinasian yang baik 

dalam pemberian tugas-tugas tenaga pendidik. 

2. Kepala sekolah kurang memberi pengarahan terhadap para tenaga 

pendidik dalam pelaksanaan tugas. 

3. Kepala sekolah kurang optimal dalam rangka memberdayakan tenaga 

pendidik melalui kerja sama. 

4. Kepala sekolah kurang menjaga keakraban dengan tenaga pendidik 

dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

5. Kepala sekolah kurang memberikan peningkatan profesi kepada tenaga 

pendidik dalam meningkatkan profesionalisme, misalnya melalui 

pelatihan. 

Berdasarkan gejala-gejala yang penulis temukan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini 

dengan judul: ”Implementasi Tugas Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

untuk Pengembangan Karier Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Minas Kabupaten Siak”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak 

sebagai lokasi penelitian adalah: 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul diatas sesuai dengan bidang 

ilmu yang penulis pelajari, yaitu tugas kepala sekolah. 

2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul diatas, penulis mampu untuk 

menelitinya. 
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3. Lokasi tempat penelitian dari segi waktu, kemampuan dan biaya dapat 

dijangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian. 

4. Sepengetahuan penulis judul tersebut belum diteliti oleh peneliti terdahulu. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah, maka penulis menegaskan beberapa 

istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu: 

1. Implementasi  

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksnaan 

atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa 

indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky yang 

mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaiakan”.
7
 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah terdiri atas kata kepala dan sekolah. Kata kepala 

dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam organisasi atau suatu lembaga. 

Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat 

menerima dan memberi pelajaran. Secara sederhana kepala sekolah dapat 

didefenisikan sebagai tenaga fungsional guru atau pemimpin suatu sekolah 

dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi 

                                                             
7
 Arinda Firdianti, Impelementasi Manjemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa, (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2018), Hlm. 19. 



8 
 

 

 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pembelajaran.
8
 

3. Manajer 

Manajer adalah orang yang melakukan hal-hal yang benar, manajer 

menyibukkan diri dengan pengadaan, koordinasi, dan distribusi sumber 

daya manusia dan materi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. 

Keterampilan seseorang manajer memfasilitasi pekerjaan dari sebuah 

organisai karena mereka memastikan bahwa apa yang dilakukan adalah 

sesuai dengan peraturan organisasi.
9
 

4. Pengembangan karier guru 

Pengembangan karir adalah peningkatan jabatan yang didasarkan 

pada prestasi, masa kerja, dan kesempatan.
10

 Dalam dunia pendidikan, 

pengembangan karier guru merupakan usaha formal untuk meningkatkan 

dan menambah kemampuannya yang diharapkan akan berdampak pada 

kesempatan mendapatkan posisi atau jabatan yang memuaskan dalam 

pekerjaannya. Pengembangan karier memang tidak tergantung pada usaha-

usaha individual saja, sebab hal itu kadang kala tidak sesuai  dengan 

kepentingan lembaga, maka pihak bagian yang berwenang dapat mengatur 

perkembangan karier para pegawai dan anggota organisasi. 

 

 

                                                             
8
 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teorik dan Permasalahnnya, 

(Jakarta: Rajawali Pres, 2010), Hlm.83. 
9
 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), Hlm. 103. 
10

 Daryatno dan Tasril, Pengembangan Karier Profesi Guru, (Yogyakarta: Gaya Media, 

2015), Hlm. 17. 
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D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang ada bahwa yang 

menjadi pokok permasalahan kajian ini pada tugas kepala sekolah sebagai 

Manajer, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Implementasi tugas kepala sekolah sebagai Manajer di SMA Negeri 1 

Minas Kabupaten Siak. 

b. Pengembangan karier guru SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak. 

c. Implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk 

pengembangan karier guru di SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak. 

d. Faktor yang mempengaruhi kepala sekolah sebagai Manajer untuk 

pengembangan karier guru di SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak. 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikan masalah di atas, maka penulis perlu 

memberi batasan masalah yang akan diteliti yaitu pada “Implementasi 

Tugas Kepala Sekolah sebagai Manajer untuk Pengembangan Karier Guru 

di SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak”. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang bisa diangkat dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk 

pengembangan karir guru di SMA Negeri 1 Minas  Kabupaten Siak ? 
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b. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas kepala 

sekolah sebagai manajer untuk pengembangan karir guru di SMA 

Negeri 1 Minas Kabupaten Siak ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui: 

a. Bagaimana implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk 

pengembangan karier guru di SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak.  

b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas kepala 

sekolah sebagai manajer untuk pengembangan karier guru di SMA 

Negeri 1 Minas Kabupaten Siak. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari melakukan penelitian ini adalah: 

a. Teoritis  

1) Kegunaan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan Studi Starta Satu 

(S1) Jurusa Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Administrasi 

Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Kguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus mendapatkan gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd.). 

2) Bagi lembaga atau pihak sekolah, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan informasi mengenai implementasi tugas kepala sekolah 
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sebagai manajer dalam memberdayakan tenaga kependidikan di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minas Kabupaten Siak. 

b. Praktis  

1) Diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi kepala sekolah 

dalam mengimplementasikan tugasnya sebagai manajer di SMA 

Negeri 1 Minas Kabupaten Siak. 

2) Diharapkan dapat memberikan semangat kepada kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di SMA Negeri 1 Minas 

Kabupaten Siak. 

3) Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

melakukan penelitian mengenai implementasi tugas kepala sekolah 

sebagai manajer untuk pengembangan karier guru di SMA Negeri 1 

Minas Kabupaten Siak. 

 

 

 

 



 
 

 

 
12 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Kepemimpinan Sekolah 

Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan 

keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang.
11

 

Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan pemimpin pendidikan dalam 

mempengaruhi para guru, staf administrasi dan siswa dalam dalam mencapai 

tujuan pendidikan serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki 

pendidikan. Perilaku pemimpin pendidikan menjadi suri tauladan bagi semua 

personel pendidikan yang pada akhirnya dapat tercapai budaya pendidikan 

yang lebih maju. Sumber daya yang dimiliki pendidikan adalah sumber daya 

manusia berupa guru, staf administrasi maupun siswa dan sumber daya 

beruapa sarana dan prasarana.
12

 

Secara garis besar, kepemimpinan didefenisikan dengan mendasarkan 

pada ciri-ciri individual, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, 

hubungan peran tempat pada suatu posisi administratif, serta presepsi orang 

lain mengenai keabsahan dari pengaruh-pengaruh tersebut. 

Pemimpin organisasi, terutama dalam bidang pendidikan setidaknya 

mempunyai ciri-ciri: 

                                                             
11

 Hasan Basri, Kepemimpinan Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hlm. 11. 
12

 Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan, (Yogyakarta: STAIN Press, 2010), Hlm. 44-45. 



 

 

 
 

13 

1. Mampu mengabil keputusan 

2. Mempunyai kemampuan hubungan manusia 

3. Mempunyai keahlian dalam berkomunikasi 

4. Mampu memberikan motivasi kerja kepada bawahannya.
13

 

Berdasarkan kajian di atas, jabatan kepala sekolah memerlukan 

orang-orang yang mampu memimpin sekolah dan profesional dalam 

bidang pendidikan. 

 

B. Peran Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berperan dalam pengelolaan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin di bidang 

pendidikan harus mengetahui dan memahami, serta mengaplikasikan fungsi 

dan tugasnya dengan baik. Secara oprasional tugas pokok dari kepala sekolah 

adalah mendayagunakan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

sekolah secara efektif dan efisien untuk encapai tujuan pendidikan dan tujuan 

sekolah.
14

  

Peran kepala sekolah sebagai manajer pendidikan menurut Wuradji 

adalah menyususn perencanaan secara matang tentang tujuan dan strategi 

pencapaian tujuan, melakukan pengorganisasian potensi sumber-sumber 

                                                             
13

 Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran,  

(Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm.  63. 
14

 Nur Aedi, Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan, (Yogyakarta: Gosyen 

Publising, 2016), Hlm. 42. 
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pendidikan yang ada, melaksanakan kegiatan dan mengadakan kontrol secara 

rutin terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan.
15

   

Dalam prespektif kebijakan pendidikan nasional terdapat tujuh peran 

utama kepala sekolah, yaitu sebagai berikut.
16

 

1. Kepala sekolah sebagai educator 

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolahnya. Menciptkan sekolah yang kondusif, 

memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada 

seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik, seperti team teaching, moving class, dan mengadakan program 

akselerasi (acceleration) bagi peserta didiknya yang cerdas di atas normal. 

2. Kepala sekolah sebagai Manajer 

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan 

mengendalikan usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan 

seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dikatakan suatu proses, karena semua manajer 

dengan ketangkasan dan keterampilan yang dimilikinya mengusahakan dan 

                                                             
15

 Arif Jamali Diat Prasojo, Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah, 

Lingkungan, Motivasi Guru, Terhadap Prestasi Siswa SMA Muhamdiayah 3 Yogyakarta,Volume 

1 Nomor 1, 2014. 
16

 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), Hlm. 98. 
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mendayagunakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai 

tujuan.
17

 

Manajer adalah seseorang yang memiliki keahlian menjalankan 

tugas-tugas manajerial. Tugas-tugas manajerial mencakup fungsi organik 

dan fungsi substantif. Fungsi organik manajemen mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta 

evaluasi. Fungsi substantif manajemen berkaitan dengan pengelolaan 

personalia, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan lembaga, layanan 

khusus, dan lain-lain.
18

 

3. Kepala sekolah sebagai Administartor 

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang 

sangat- sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang 

bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program 

sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk 

mengelola kurikulum, mengelola administrasi pesrta didik, mengelola  

adminstrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana, 

mengelola administrasi kearsiapan, dan keuangan.
19

 

4. Kepala sekolah sebagai Supervisor 

Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam 

kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi pendidikan, 

serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program spervisi 

                                                             
17

 Ibid,.Hlm. 103. 
18

Sudarwan Danim, Manajemen dan Kepemimpinan Trasnsformasional 

Kekepelasekolahan, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), Hlm. 4.  
19

  E. Mulyasa,. Op, Cit,. Hlm. 107. 
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pendidikan harus diwujudkan dalam penyususnan program supervisi kelas, 

pengembangan program supervisi untuk kegiatan eskstra kurikuler, 

pengembangan program supervisi perpustakaan, laboraturium, dan ujian. 

Kemampuan melaksanakan program supervisi pendidikan harus 

diwujudkan dalam pelaksanaan program supervisi pendidikan harus 

diwujudkan dalam pelaksanaan program supervisi klinis, program supervisi 

nonklinis, dan program supervisi kegiatan ektra kurikuler.
20

 

5. Kepala sekolah sebagai Leader 

Kepala sekolah sbagai leader harus mampu memberikan petunjuk 

dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Kemampuan yang harus 

diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari 

kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi 

sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan 

berkomunikasi.
21

 

6. Kepala sekolah sebagai Inovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, 

kepala sekolah harus memiliki startegi 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. 

                                                             
20

 Ibid,. Hlm. 111. 
21

Ibid,. Hlm. 115. 
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7. Kepala sekolah sebagai Motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang 

tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. 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). 

Oleh karena itu, kepala sekolah harus menerapkan pola pembinaan 

motivasi berjenjang. Kepala sekolah harus dapat mengajarkan cara-cara 

menumbuhkan motivasi wakilnya agar mereka dapat melakukan hal yang 

sama kepada staf pengajar masing-masing, demikian seterusnya secara 

berantai sehingga pada akhirnya semua individu yang ada dalam sekolah 

akan terbina motivasinya.
22

 

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada point ke dua yaitu kepala 

sekolah sebagai Manajer di mana seorang kepala sekolah memiliki tugas dan 

fungsinya dalam menjalankan tugas dan tangung jawabnya. Dengan adanya 

peran kepala sekolah sebagai manajer maka kepala sekolah bertanggung jawab 

atas apa yang dipimpin, yang mana pemimpin harus mengatur dan mengelola 

dalam menyusun program sekolah, personalia, dan memberdayakan semua 

komponen sekolah. 

  

                                                             
22

 Sudarwan  Danim,. Op. Cit. Hlm. 103. 
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C. Tugas Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Kepala sekolah sebagai manajer diambil dari dua kata yaitu kata 

manajer dan kepala sekolah. Orang yang memimpin dalam organisasi disebut 

manajer.
23

 Kepala sekolah sebagai manajer, mimiliki tanggung jawab 

memimpin dan memikul tanggung jawab penuh dalam organisasi. Oleh karena 

itu, kehidupan suatu organisasi sangat ditentukan oleh peran seorang kepala 

sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer, memiliki tanggung jawab 

memimpin keberhasilan masyarakat atau bangsa ditentukan oleh keberhasilan 

seluruh organisasi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat atau bangsa. 

Sedangkan keberhasilan organisasi ditentukan oleh keberhasilan para manajer 

guna mencapai tujuan organisasi itu.
24

 

Dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan, salah satu tugas 

yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan 

pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala 

sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang 

luas kepada para guru untuk melaksanakan kegiatan pengembangan profesi 

melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di 

sekolah seperti MGMP/MGP tingkat sekolah, in house training, diskusi 

profesional dan sebagainya, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di 

                                                             
23

 Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 

Hlm. 77.  
24

 Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2013), Hlm. 49. 
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luar skolah, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan dan pelatihan di luar 

berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.
25

 

Kepala sekolah efektif secara umum dapat diamati dari tiga hal pokok 

sebagai berikut :  

1. Komitmen terhadap visi sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya  

2. Menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan 

memimpin sekolah  

3. Senantiasa memfokuskan kegiatannya terhadap pembelajaran dan kinerja 

guru di kelas.
26

 

Sebagai pengelola pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab 

terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada, agar mereka mampu 

menjalankan tugas-tugas pendidikan. oleh karena itu, sebagai pengelola, 

kepala sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan kinerja pendidik dan 

kependidikan untuk ke arah yang profesionalisme yang diharapkan. 

Maka dari itu, perlu adanya peningkatan pendidikan guru yang 

dilakukan oleh kepala sekolah, kepala sekolah disini memberi kesempatan 

kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengikuti peningkatan ilmu 

dan keterampilan yang akan dimiliki oleh guru dan staf yang lainnya. Hal 

tersebut dapat berpengaruh terhadap output pendidikan, jenjang pendidikan 

formal merupakan salah satu langkah dalam pengembangan karier seseorang. 

                                                             
25

 Didi Pianda, Kinerja Guru, Kompetensi Guru, Motivasi Kerja, Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, (Bandung: CV Jejak, 2018), Hlm. 81. 
26

 Supatmi, Peranan Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Tugas Tata 

Usaha Di Smpn 1 Singkawang, Volume 3 Nomor 4, 2014.  
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Hal ini sesuai dengan pendapat Robert N Luisser, “career devolopment 

is the process of gainning skill, experience, and education to achieve career 

objectives”. Pengembangan karier adalah  proses mendapatkan keterampilan, 

pengalaman, dan pendidikan untuk mencapai tujuan karier. Kepala sekolah 

selalu menekankan kepada guru akan pentingnya pendidikan. 

Kepala sekolah yang berwawasan maju akan berusaha mengadakan 

suatu program pelatihan dan pengembangan personalia, sehingga suatu saat 

nanti mereka akan berkesempatan mnduduki jabatan-jabatan penting dalam 

struktur hiraki sekolah. Program semacam ini bukan hanya baik, tetapi juga 

perlu dilaksanakan secepatnya agar sekolah dapat memanfaatkan segenap 

potensi sumber daya manusia yang ada secara optimal.  

Karena fungsi kepala sekolah adalah sebagai manajer dalam 

organisasi, maka harus dijalankannya harus memegang teguh azas-azas 

organisasi, yaitu
27

 kejelasan tujuan, pembagian kerja, kesatuan perintah, 

koordinasi, rentang kontrol dan kelenturan. 

Kepala sekolah juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, sehingga dengan demikian kepala sekolah mempunyai kewajiban 

untuk selalu mengadakan pembinaan dalam arti berusaha agar pengelola, 

penilaian, bimbingan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan dapat 

dilaksankan dengan lebih baik.
28
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 Murniati, Manajemen Stratejik: Peran Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan, 

(Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), Hlm. 126-129. 
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Maka dari itu dengan adanya peran kepala sekolah sebagai manajer 

maka kepala sekolah bertanggung jawab atas apa yang dipimpin, yang mana 

pemimpin  harus mengatur dan mengelola dalam menyusun program sekolah, 

personalia, dan memberdayakan semua komponen sekolah. 

 

D. Kepala Sekolah Sebagai Manajer Pendidikan 

Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai peran kunci dalam 

keberhasilan sebuah sekolah. Kepala sekolah merupakan pemipin sekolah yang 

mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita sekolah. Sekolah 

memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam melaksanakan 

tugas dan perannya agar dapat memberikan kontribusi optimal dalam upaya 

meningkatkan kinerja sekolah sehingga kepala sekolah dapat memberi 

sumbangan yang makin meningkat gaji pencapaian tujuan. Meningkatnya 

kinerja para guru akan berdampak pada semakin baiknya kinerja sekolah dalam 

menjalanka perannya di masyarakat.
29

 

Kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan, 

salah satu tugas yang harus dilakukan adalah melaksanakan kegiatan 

pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru.
30

 Sebagai manajer, seorang 

kepala sekolah harus memerankan. Fungsi manajerial kepala sekolah dengan 

melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan 

mengkoordinasikan. 
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 Tabrani Rusyan, Profesionalisme Kepala Sekolah, (Jakarta:PT Pustaka Dinamika, 

2013), Hlm. 50. 
30

 Helmawati, Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah, (Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 
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Dalam konteks posisi kepala sekolah sebagai manajer, maka aspek-

aspek yang akan diukur adalah sebagai berikut:
31

 

1. Kemampuan menyusun program, dengan indikator yang mencakup: 

memiliki program jangka panjang 8 tahun, memiliki program jangka 

menengah, dan memiliki program jangka pendek ( jangka 1 tahun). 

2. Kemampuan menyusun organisasi atau personalia di sekolah, dengan 

indikator yang mencakup: memiliki susunan personalia di sekolah 

(wakasek, wali kelas/ KTU/ bendahara dan sebagainya), memiliki susunan 

personalia pendukung (pembina perpustakaan, pembina pramuka, pembina 

osis, pembina olahraga dan sebagainya), menyusun personalia untuk 

kegiatan temporer (panitia ulangan umum, panitia ujian, panitia peringatan 

hari besar nasional/keagamaan, dan sebagainya). 

3. Kemampuan menggerakkan staf (guru dan karyawan) , dengan indikator 

yang mencakup: memberikana arahan dan mengkoordinasikan staf yang 

sedang melaksanakan tugas. 

4. Kemampuan mengoptimalakan sumberdaya sekolah, dengan indikator yang 

mencakup: memanfaatkan sumberdaya manusia secara optimal, 

memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal, dan merawat sarana 

prasarana milik sekolah.  

Adapun indikator dari kepala sekolah sebagai manajer, sebagai 

berikut:
32
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 Murniati, Manajemen Stratejik, (Bandung: Citapustaka Media Pernitis, 2008), Hlm. 
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1. Merencanakan, megorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi, memimpin 

mengendalikan program dan realisasi program pendidikan sekolah. 

2. Program pengembangan sarana dan prasarana sekolah 

3. Program pengembangan guru di sekolah 

4. Program pengembangan fasilitas sekolah. 

Menurut Daryatno, fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah 

dalam kegiatan memimpinnya berjalan melalui tahapan-tahapan kegitan.
33

 

1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan pada dasarnya menjawab pertanyaan apa yang harus 

dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana dilakukannya, oleh siapa, dan 

kapan dilakukan. Kegiatan-kegiatan sekolah harus direncanakan oleh kepala 

sekolah, hasilnya berupa rencana tahunan sekolah yang akan berlaku pada 

tahun ajaran berikutnya. Rencana tahunan tersebut kermudian dijabarkan ke 

dalam program tahunan sekolah yang biasanya dibagi dalam dua program 

semester. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Kepala sekolah sebagai pemimpin bertugas untuk menjadikan 

kegiatan-kegiatan sekolah berjalan dengan lancar, sehingga tujuan sekolah 

dapat tercapai. Kepala sekolah perlu mengadakan pembagian kerja yang 

jelas bagi guru-guru dan staf yang menjadi anak buahnya. Dengan demikain 

kerja yang baik, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang tepat serta 
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 Jejen mustafa, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 

Hlm.303. 
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mengingat prinsip-prinsip pengorganisasian kiranya kegiatan sekolah akan 

berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai.
34

 

3. Pengarahan (directing) 

Pengarahan adalah kegiatan membimbing anak buah dengan 

memberi perintah (komando), memberi petunjuk, mendorong semangat 

kerja, menegakkan disiplin, dan memberikan berbagai usaha lainnya agar 

mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang ditetapkan dalam 

petunjuk, peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan. 

4. Pengkoordinasian (coordinating) 

Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan 

tugas-tugas sehingga terjalin kesatuan atau keselarasan keputusan, 

kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta tercegah dari timbulnya 

pertentangan, kekacuan, kekembaran (dublikasi), dan kekosongan tindakan. 

5. Pengawasan (controling) 

Pengawasan adalah tindakan atau kegiatan usaha agar pelaksanaan 

pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, atau ketentuan-

ketentuan lainnya yang telah ditetapkan
35

 

Menurut Stoner ada delapan macam fungsi seseorang manajer yang perlu 

dilaksanakan dalam suatu organisasi, yaitu bahwa para manajer.
36

 

a. Bekerja dengan, dan melalui orang lain 

b. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan 

c. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi beberapa 

persoalan 

d. Kepala sekolah harus berpikir secara analistik dan konsepsianal 

e. Kepala sekolah sebagai juru penengah 
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 Ibid,. Hlm. 304. 
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 Ibid,.Hlm. 304. 
36
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f. Kepala sekolah sebagai politisi 

g. Kepala sekolah adalah seorang diplomat 

h. Kepala sekolah berfungsi sebagai pengambil keputusan yang sulit. 

 

Dengan adanya kepala sekolah yang mempunyai tugas dan fungsinya, 

maka kepala sekolah juga dapat melakukan kegiatan dalam memimpin 

institusi dengan cara membangun kerja sama (teamwork) yang baik dan 

melakukan pekerjan sesuai dengan visi dan misi tujuan pendidikan. 

 

E. Kompetensi Kepala Sekolah  

Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah terdiri atas 5 dimensi 

yaitu sebagai berikut:
37

 

1. Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi ini meliputi kemampuan untuk: berakhlak mulia, 

mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan 

akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah, memiliki integritas 

kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan kuat dalam 

pengembangan diri sebagai kepala sekolah, bersikap terbuka dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengendalikan diri dalam 

menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah, dan memiliki 

bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

2. Kompetensi Manajerial  

Kemampuan untuk menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai 

tingkatan perencanaan, mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan 
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 Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung: PT Remaja 

Rodakarya, 2013), Hlm. 136. 



 

 

 
 

26 

kebutuhan, memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

sekolah secara optimal, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah 

menuju organisasi pembelajaran yang efektif, menciptakan budaya dan 

iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, 

mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan 

secara optimal dan lain sebagainya.
38

 

3. Kompetensi kewirausahaan  

Meliputi kemampuan menciptakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan 

sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif, memiliki motivasi 

yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai pemimpin sekolah, memiliki naluri kewirausahaan dalam 

mengelola kegiatan produksi/ jasa sekolah/ madrasah sebagai sumber 

belajar peserta didik. 

4. Kompetensi Supervisi 

Kemampuan untuk merencanakan progrman supervisi akademik 

dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi 

akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat dan menindak lanjuti hasil supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 
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5. Kompetensi Sosial  

Meliputi kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk 

kepentingan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, 

dan memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
39

 

Dengan adanya kelima kompetensi yang dimiliki kepala sekolah, 

maka kepala sekolah tersebut akan memahami apa-apa saja yang akan 

dilakukannya sebagai seorang manajer.  Dari kelima kompetensi yang 

dimiliki kepala sekolah, maka akan dapat terjalankan tujun yang hendak 

dicapai oleh kepala sekolah dan anggota organisasinya. 

 

F. Keterampilan Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Menurut Paul Hersey Cs. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 

manajerial paling tidak diperlukan tiga macam bidang keterampilan, yaitu 

technical, human dan conceptual. Ketiga keterampilan manajerial tersebut 

berbeda-beda sesuai dengan tingkat kedudukan manajer dalam organisai.
40

 

Demikian pula peran kepala sekolah sebagai manajer sangat memerlukan 

ketiga macam keterampilan tersebut. Dari ketiga keterampilan bidang tersebut, 

human skill merupakan keterampilan yang memerlukan perhatian khusus dari 

para kepala sekolah, sebab melalui human skill seseorang kepala sekolah dapat 

memahami isi hati, sikap dan motif orang lain, mengapa orang lain tersebut 

berkata dan berprilaku.
41
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1. Tehcnical Skills 

a. Menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur dan teknik 

untuk melaksanakan kegiatan khusus. 

b. Kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, 

peralatan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat 

khusus tersebut.  

2. Human Skills 

a. Kemampuan untuk memahami prilaku manusia dan proses kerja sama. 

b. Kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain, 

mengapa mereka berkata dan berprilaku. 

c. Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif. 

d. Kemampuan menciptakan kerja sama yang efektif, koperatif, peraktis 

dan diplomatis. 

e. Mampu berprilaku yang dapat diterima. 

3. Conseptual Skills 

a. Kemampuan analisis 

b. Kemampuan berpikir rasional 

c. Ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi. 

d. Mampu menganalisi berbagai kejadian, serta mampu memahami 

berbagai kecendreungan 

e. Mampu mengantisipasikan perintah. 

f. Mampu mengenali macam-macam kesempatan dan problem-problem 

sosial.
42
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Adanya ketiga keterampilan yang dimiliki seorang manajer, maka 

kepala sekolah akan lebih mudah dan mampu dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai seorang pemimpin dan pengelola pendidikan.  

 

G. Sikap dan prilaku yang Dimiliki Kepala Sekolah 

1. Memiliki tanggung jawab terhadap jabatan yang dipercayakan kepadanya.  

2. Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk mencapai sesuatu 

yang bermakna selama menduduki jabatannya. 

3. Menegakkan disiplin waktu dengan penuh kesadaran bahwa disiplin 

merupakan kunci keberhasialan. 

4. Melaksanakan setiap tugas dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, 

dan selalu jelas makana (value) dari setiap kegiatan dalam kaitannya 

dengan peningkatan mutu lulusan. 

5. Proaktif (berinisiatif melakukan sesuatu yang diyakini baik) untuk 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah, tidak hanya reaktif (hanya 

melaksanakan kegiatan jika ada petunjuk). 

6. Memiliki kemauan dan keberanian untuk menuntaskan setiap masalah 

yang dihadapi oleh sekolahnya. 

7. Menjadi leader yang komunikatif dan motivator bagi stafnya untuk lebih 

berprestasi, serta bersikap bossy (pejabat yang hanya mau dihormati dan 

dipatuhi). 

8. Memiliki kepekaan dan merasa ikut bersalah terhadap sesuatu yang kurang 

pas, serta berusaha untuk mengoreksinya. 
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9. Berani mengoreksi setiap kesalahan secara tegas dan bertindak bijaksana 

serta tidak permisif (mudah mengerti, maklum dan memaafkan ke 

salahan).
43

 

 

H. Pengembangan Karier Guru  

1. Pengertian Pengembangan Karier Guru 

Pada prinsipnya, pengembangan merupakan kegiatan pembelajaran 

untuk memenuhi kebutuhan umum jangka panjang. Istilah pengembangan 

(development) dapat dimaknai sebagai upaya meningkatkan segala sesuatu 

yang dimiliki agar bertambah menjadi lebih baik atau lebih besar dari 

sebelumnya. Pengembangan juga dapat diartikan sebagai penyiapan 

individu untuk memikul tanggung jabwab yang lebih tinggi dan memenuhi 

kebutuan jangka panjang yang terus meningkat.
44

 

Pengembangan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, 

dan sifat -sifat kepribadian. Jadi dengan kata lain pengembangan lebih 

ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan 

pada masa sekarang dan terutama pada masa yang akan datang, hal ini 

dilakukan melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan 

lain untuk mengubah perilaku kerja.
45
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Karier didefenisikan sebagai serangkaian kegiatan dalam riwayat 

hidup yang memberikan kelangsungan, kedudukan, dan arti dalam riwayat 

hidup seseorang. Setiap pegawai memiliki jalur karier yang sama, artinya 

setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan 

karier tertentu. Namun demikian, perjalanan karier seseorang pegawai bisa 

digolongkan menjadi tiga alternatif, yaitu: 

1. Karier meningkat, yaitu meningkat jika seorang pegawai bisa mencapai 

tujuan karier yang direncanakan. 

2. Karier menetap, yaitu jika seorang pegawai tidak bisa mengembangkan 

kariernya untuk mencapai tujuan karier yang direncanakan. 

3. Karier menurun, yaitu jika seorang pegawai mengalami penurunan 

jabatan dalam tugas pekerjaannya.
46

 

Setiap pegawai atau guru tentu menginginkan kariernya meningkat. 

Peningkatan karier ditandai dengan peningkatan tanggung jawab terhadap 

suatu tugas dan diikuti peningkatan kompensasi yang diterimanya. Agar 

karier pegawai mengalami peningkatan, maka ia harus memiliki 

perencanaan dan pengembangan karier yang jelas.  

Dalam Permindikbud Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman 

Teknis Pelaksanaan Penilain Kinerja Guru, bahwa setiap tahun dan sejak 

tahun 2013, bagi guru akan dinilai kinerjanya secara teratur melalui 

penilaian kinerja guru (PK Guru) dan wajib mengikuti pengembangan 

profesionalitas berkelanjutan (PKB) sejak menjadi guru. PKB diakui 
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sebagai salah satu unsur utama dalam pengembangan karier guru, selain 

kegiatan pembelajaran dan tugas tambahan lain yang relevan dengan 

fungsi sekolah yang diberikan sebagai syarat kenaikan pangkat atau 

jabatan fungsional guru.
47

 

Dapat kita ketahui bahwa, pengembangan karier adalah peroses 

pelaksanaan dari perencanaan karier. Pengembangan karier bisa dilakukan 

melalui dua jalur, yaitu pendidikan dan pelatihan (diklat), dan nondiklat. 

Pengembangan melalui diklat misalnya dilakukan dengan menyekolahkan 

pegawai ke lembaga pendidikan tingkat lanjut atau memberi atau 

mengikutkan pegawai kegiatan pelatihan, baik di dalam maupun di luar 

organisasi. Sedangkan contoh pengembangan karier melalui nondiklat, 

misalnya memberi penghargaan atas prestasi pegawai atau 

mempromosiakn ke jabatan yang lebih tinggi.
48

 

Berdasarkan teori yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka 

pengembangan karier adalah peningkatan individu yang dilakukan oleh 

seorang guru atau karyawan untuk mencapai suatu rencana karier dan 

peningkatan. Untuk mencapai suatu kerjaan yang sesuai dengan 

kualifikasinya, maka harus sesuai dengan jalur atau organisasi yang akan 

ditempuh. Agar sesuai dengan pengembangan karier profesi seorang 

tenaga pendidik dalam pengembangan tersebut. 
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Pengembangan karier pegawai dapat dilakukan melalui dua cara 

sebagai berikut:
49

 

a. Cara diklat, seperti 

1) Melanjutkan studi atau pendidikan pegawai baik di dalam negeri 

maupun diluar negeri 

2) Memberikan pelatihan baik di dalam organsasi maupun di luar 

organisasi 

3) Memberikan pelatihan sambil bekerja (on the jon training)  

b. Cara non diklat, seperti  

1) Memberikan penghargaan kepada pegawai 

2) Memberi sanksi pegawai 

3) Mempromosikan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi 

4) Merotasi pegawai ke jabatan lain yang serta dengan jabatan semula. 

2. Bentuk-bentuk pengembangan karier 

  Adapun bentuk-bentuk pengembangan karier guru sebagai 

berikut:
50

 

a. Pendidikan dan pelatihan 

 Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kerja 

yang dimiliki karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan 

keterampilan. Pendidikan menekankan pada penekanan keahlian 
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teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan pelatihan lebih 

menekankan pada meningkatkan keterampilan teknik karyawan. 

b. Mutasi  

 Mutasi dikenal dengan mutasi personal diartikan sebagai 

perubahan posisi atau jabatan atau pekerjaan kerja, baik secara 

vertikal maupun horizontal. Mutasi secara vertikal mengandung arti 

bahwa tenaga kerja yang bersangkutan dipindahkan pada posisi atau 

jabatan ataupun pekerjaan yang lebih tinggi dari sebelumnya, yang 

diikuti dengan perubahan atau wewenang dan tanggung jawabnya, 

status, kekuasaan, dan pendapat, baik yang lebih tinggi maupun 

tingkat yang lebih rendah. Mutasi horizontal mengandung arti 

terjadinya perubahan posisi atau jabatan pekerjaan/ tempat, masih 

dalam level tingkat yang sama, (yang berubah hanyalah bidang tugas 

atau areal tempat tugasnya) yang diikuti perubahan tingkat wewenang 

dan tanggung jawabnya, status, kekuasaan dan pendapatnya. 

3. Jenis Karier Guru 

 Adapun jenis karier guru meliputi dua hal yaitu:
51

 

a. Karier struktural 

Berhubungan dengan kedudukan seseorang di dalam struktur 

organisasi tempat ia bekerja, misalnya menjabat sebagai wali kelas, 

PKS, wakasek, kepala sekolah  dan lain-lain. Karier ini memiliki 

tuntutan tanggung jawab tertentu bagi seorang guru, sehingga 
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wawasan atau pengetahuan, sikap dan keterampilan seorang guru atau 

konselor harus ditingkatkan untuk menjawab tuntutan yang 

dimaksud. 

b. Karier fungsional  

 Berhubungan dengan tingkatan atau pencapaian formal seseorang 

di dalam profesi yang ia geluti, contohnya guru madya, guru dewasa, 

guru pembina, guru profesional. Agar dapat mengalami kenaikan 

karier, seseorang guru perlu mengerjakan sejumlah tugas-tugas 

profesional yang memiliki nilai kredit tertentu dan dibuktikan dengan 

dokumen-dokumen legal. Akumulasi nilai kredit yang dimaksud 

harus dapat memenuhi jumlah nilai tertentu yang ditetapkan 

pemerintah. Kedua jenis karier guru di sekolah tersebut dapat dicapi 

tentunya dengan sejumlah pemerolehan kompetensi guru yang tinggi. 

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.
52

 

Dengan adanya kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan proses pengembangan karier guru, maka kepala sekolah 
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mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan perubahan yang lebik 

baik dan maksimal kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Agar 

lembaga pendidikan tersebut berkualitas dan berkompetensi. Hal tersebut 

menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas 

kepala sekolah yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif 

dan efisien. 

Sebagai pengelola pendidikan, berarti kepala sekolah bertanggung 

jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan 

cara melaksanakan administrasi sekolah dengan subtansinya. Disamping 

itu kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya 

manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas 

pendidikan. oleh karena itu sebagai pengelola, kepala sekolah memiliki 

tugas untuk mengembangkan kinerja para pendidik dan kependidikan ke 

arah profesionalisme yang diharapkan. 

 

I. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dilakukan dengan maksud menghindari 

kesamaan penelitian. Disamping itu untuk menunjukkan keaslian penelitian, 

bahwa topik ini belum pernah diteliti oleh penelitian dalam konteks yang 

sama. Selain itu dengan mengenal penelitian terdahulu, maka sangat 

membantu peneliti dalam menyesuaikan desain penelitian, karena penelitian 

telah memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah 

dilakukan. 
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Setelah menemukan banyak penelitian, ada beberapa yang berkaitan 

dengan penelitian penulis, seperti: 

1. Penelitian ini dilakukan oleh verawati tahun 2010 dengan judul Peran 

Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah Di Sekolah Dasar Islam Terpadi Bina Anak Sholeh 

Giwangan Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah kepala sekolah 

melakukan perannya sebagai manajer diantara usahanya adalah 

mengembangkan sumber daya manusia, melakukan kegiatan belajar 

mengajar dan sarana prasarana. Dan kompetensi kepala sekolah di SDIT 

BIAS Guwangan Yogjakarta diantaranya adalah kepala sekolah mengelola 

kurikulum yang diterapkan di sekolah, mengelola saran prasarana, 

megelola kesiswaan, megelola hubungan sekolah dengan masyarakat dan 

mengembangkan budaya sekolah. 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Maysarah tahun 2019 dengan judul Peran 

Kepala Sekolah Sebagai Manajer di SMP Islam Azizi Medan. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan 

Deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

kepala sekolah, Wakil Kepala sekolah, Tatat Usaha, Bendahara Sekolah 

dan Guru. Teknik pengumpulan data menggunakan yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dari 

Lexy Moleong yaitu dengan cara pengumpulan data, analisa data,  

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan uji keabsahan data 
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dilaksanakan dengan credibility yang termasuk didalamnya Triangulasi, 

transferability, dependability dan confirmability. 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Fahrini Amnur tahun 2016 di Universitas 

Aliuddin Makasar, dengan judul Hubungan Manajemen Personalia Sekolah 

Dengan Pengembangan Karir Guru di SMK YPKK Limbung Kabupaten 

Gowa. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

deskriptif dan analisis inferensial. Hasil analisis deskriptif menunjukkan 

bahwa manajemen personalia kepala sekolah berada pada kategori sedang 

dengan persentasi 70%. Dan pengembangan karir berada pada kategori 

sedang dengan peresentase 78%. Hasil analisis inferensial hubungan antara 

manajemen personalia dengan pengembangan karir guru di SMK YPKK 

Limbung. 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Nining Munawaroh pada tahun 2018 di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul 

Implementasi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di MTS 

Darul Huda Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu 

deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu dengan data primer 

dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis 

data penulis menggunakan reduksi data, penyajian data dan verivacation.  
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J. Proposisi 

Proposisi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah rancangan usulan 

yang dapat dipercaya.
53

Jadi, proposisi adalah pernyataan yang memiliki arti 

penuh atau utuh yang dapat dipercaya atau yang bisa dibuktikan secara nyata. 

Konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis 

agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami materi sekaligus memudahkan 

penelitian. 

Adapun proposisi yang dikembangkan setelah meninjau literatur 

seperti bagian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Planning (perencanaan) 

Perencanaan adalah tugas kepala sekolah untuk membuat program dan 

melakukan perencanaan apa saja yang akan kepala sekolah rencanakan 

dalam empat tahun sampai delapa tahun kedepanya.  Dalam perencanaan 

yang dilakukan kepala sekolah antara lain yaitu: rencana tahunan sekolah 

(RKT, RKJP dan RKJM) yang akan berlaku pada tahun ajaran berikutnya. 

Dalam perencanaan tersebut salah satunya mencakup membuat program 

untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan melaului 

pendidikan dan pelatihan, maka peran kepala sekolah sangat penting untuk 

menjalankan tugasnya sebagai manajer. Untuk melaksanakan tugasnya, 

kepala sekolah melakukan dan menjalankan sesuai dengan prosedur yang 

telah dibuat dan dirancang. 
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a. Dalam rencana program tahunan tersebut antara lain salah satunya yaitu 

membuat rencana tahunan sekolah (RKT, RKJP dan RKJM) untuk 

pengembangan karier guru diantaranya: 

1) Cara diklat (pendidikan dan pelatihan)  

a) Memberikan pelatihan di dalam dan di luar organisasi  

2) Cara non diklat 

a) Memberi penghargaan kepada pegawai  

3) Jenis karier guru mencakup: 

a) Karier struktural 

b) Karier fungsional 

4) Perjalanan karier digolongkan menjadi tiga alternatif yaitu: 

a) Karier meningkat  

5) Rancangan prndidikan pelatihan: 

a) Sasaran  

b) Materi kurikulum  

c) Metodologi  

d) Sumber belajar  

e) Narasumber, fasilator  

f) Evaluasi  

6) Pembinaan, pelatihan dan pengembangan 

a) Kenaikan pangkat  

b) Pembinaan dan pengembangan profesi diselenggarakan 

pemerintah. 
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2. Organizing (organisasi) 

Organisasi adalah salah satu tugas kepala sekolah yang sangat penting 

dalam dunia pendidikan, dikarnakan tanpa adanya organisasi maka suatu 

tugas yang akan dilaksanakan tentu tidak akan berjalan sesuai yang telah 

direncanakan bersama. Kepala sekolah di sini sangatlah penting untuk 

mengorganisasikan para tanaga pendidik dan kependidikan, maka dari itu 

di dalam dunia pendidikan harus memiliki struktur organisasi yang jelas. 

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka akan berjalan dengan 

baik, maka dari itu kepala sekolah perlu mengadakan antara lain yaitu: 

pembagian kerja yang jelas bagi guru-guru dan staf, pelimpahan 

wewenang dan tanggung jawab yang tepat serta mengingat prinsip-prinsip 

pengorganisasian kiranya kegiatan sekolah akan berjalan lancar dan tujuan 

dapat tercapai. 

3. Directing (mengarahkan) 

 Directing adalah adanya kepala sekolah yang memberikan arahan, 

bimbingan kepada tenaga pendidik dan kependidikan dalam menjalankan 

tugasnya, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar 

terjutu yang telah ditetapkan sebagaimananya. Dengan adanya directing 

ini tentu kepala sekolah sebagai manajer memberikan pengarahan untuk 

pengembangan karier guru. Kegiatan kepala sekolah dalam pengarahan 

yaitu: membimbing anak buah dengan memberi perintah (komando), 

memberi petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, dan 

memberikan berbagai usaha lainnya agar mereka dalam melakukan 
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pekerjaan mengikuti arah yang ditetapkan dalam petunjuk, peraturan atau 

pedoman yang telah ditetapkan. 

4. Coordinating (pengkoordinasian) 

Kepala sekolah sebagai manajer tentu melakukan tugasnya dalam 

pengkoordinasian dalam melaksanakan pengembangan karier guru. Agar 

proses tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Maka 

dari itu adanya pengorganisasian ini untuk mencegah terjadinya atu 

timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan 

program yang sedang berjalan. Pengkoordinasian yang kepala sekolah 

lakukan yaitu: kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas 

sehingga terjalin kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, 

tindakan, langkah, sikap serta tercegah dari timbulnya pertentangan, 

kekacuan, kekembaran (dublikasi), dan kekosongan tindakan. 

5. Controling (pengontrolan) 

Controling adalah Tugas kepala sekolah yang mengontrol para 

pendidik dan kependidikan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai guru. Adanya pengontrolan yang dilakukan kepala sekolah 

tentunya dalam kegiatan pelaksanaan tugas  akan semakin bagus. Salah 

satunya  pengontrolan yang dilakukan kepala sekolah dalam 

pengembangan karier guru yaitu: tentunya kepala sekolah memberikan 

pengontrolan di saat selesai pemberian pendidikan dan pelatihan. Salah 

satunya memberikan supervisi dan mengevaluasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Deskriptif 

Kualitatif, penelitian yang digunakan dalam objek yang alami. Penelitian 

deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian 

suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang 

diteliti. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minas 

Kabupaten Siak. Penulisan lokasi ini didasarkan atas persoalan-persoalan yang 

ingin diteliti ada di lokasi ini. Dari segi tempat, waktu dan biaya peneliti 

sanggup untuk melakukan penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Minas Kabupaten Siak. Penelitian ini dilakukan pada semester genap setelah 

seminar proposal pada bulan Januari sampai Febuari 2020 di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Minas Kabupaten Siak. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitan 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala 

sekolah dan guru yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan objek dalam 

penelitian ini adalah implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk 

pengembangan karier guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minas 

Kabupaten Siak. 

43 
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D. Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah 

kepala sekolah, sedangkan informan pendukungnya adalah tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minas 

Kabupaten Siak. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi, yaitu merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati objek penelitian yang berkaitan dengan implementasi tugas 

kepala sekolah sebagai manajer untuk pengembangan karier guru di SMA 

Negeri 1 Minas Kabupaten Siak.  

2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan dialog secara lisan dan 

kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan untuk 

mengetahui implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk 

pengembangan karier guru beserta faktor pendukung dan penghambatnya. 

Wawancara ini merupakan bentuk komunikasi antara dua individu yang di 

dalamnya melibatkan individu yang ingin memperoleh informasi dari 

individu lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan, berdasarkan 

tujuan tertentu.
54

 

3. Dokumentasi, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian 

yang berupa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti deskripsi lokasi 

penelitian. 
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F. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut:
55

 

Periode pengumpulan data 

     ................................................................. 

  

 Reduksi Data 

Selama   Setelah 

                         Antisipasi  

 Display data Analisis 

Selama   Setelah                  

  

Kesimpulan/Verivikasi  

Selama   Setelah 

Gambar 1.1 Komponen Dalam Analisis Data (flow model) 

 

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti 

melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anticipatory sebelum 

melakukan reduksi data.  
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Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada 

gambar berikut:
56

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Komponen Dalam Analisis Data (interactive model) 

1. Koleksi data (data collection) 

Menelaah data yang telah terkumpul baik melalui observasi, 

wawancara, pencatatan, perekaman dengan melakukan proses transkripsi 

hasil pengamatan, penyeleksian dan pemilahan data. Kegiatan menelaah 

data dilaksanakan sejak awal data dikumpulkan. 

2. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data meliputi pengkategorian dan pengklasifikasian. Semua 

data yang telah terkumpul diseleksi dan dikelompok-kelompokkan sesuai 

dengan fokus. Data yang telah dipisah-pisahkan tersebut lalu diseleksi mana  

yang relevan  dan  mana  yang tidak  relevan.  Data  yang relevan 

dianalisis, dan yang tidak relevan dibuang. 

  

                                                             
56

 Ibid,. Hlm,. 247. 

Data 

Collection 

Data 

Reduction 

Data 

Display 

Conlusions 

Drawing/Verifying 



 

 
 

 
 

54 

3. Penyajian data (data display) 

Menyajikan  data  dilakukan  dengan  cara  mengorganisasikan  

informasi yang sudah direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah, 

tetapi setelah tindakan terakhir direduksi, keseluruhan data tindakan 

dirangkum dan disajikan secara terpadu sehingga diperoleh sajian tunggal 

berdasarkan fokus pembelajaran membaca pemahaman dengan pendekatan 

konstruktivisme. 

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (conclusion drawing/ verifying)  

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
57

 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau 

interaktif, hipotesis atau teori. Kegiatan ini merupakan penyimpulan akhir 

temuan penelitian, diikuti dengan kegiatan triangulasi atau pengujian temuan 

penelitian. Kegiatan triangulasi dilakukan dengan cara peninjauan kembali 

catatan lapangan, dan bertukar pikiran dengan ahli, teman sejawat dan guru. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah dipaparkan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk pengembangan 

karier guru di SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak tergolong “Cukup 

Baik”. Hal ini dapat dilihat dari: 

a. Adanya perencanaan yang kepala sekolah buat di dalamnya sudah ada 

dan sudah ada juga yang terlaksana untuk kegiatan pelaksanaan 

pendidikan, pelatihan dan pengembangan karier guru. 

b. Kepala sekolah melakukan tugasnya sebagai manajer dalam 

melaksanakan, mengevaluasi dan memimpin mengendalikan program 

dan realisasi program pendidikan sekolah. 

c. Adanya struktur organisasi di SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak 

dapat membantu kegiatan untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

pendidik dan kependidikan. 

d. Kepala sekolah memberi pengawasan dan arahan kepada guru. 

2. Faktor pendukungnya terletak pada adanya kesesuain pendidikan pelatihan 

untuk karier guru, adanya dukungan dari keluarga dan beserta banyaknya 

kuota yang tersedia dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya 

kurang adanya dana pembiayaan dari pemerintah untuk kegiatan pelatihan. 
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B. Saran 

Berdasrkan kesimpulan yang penulis uraikan, maka penulis 

memberikan saran kepada pihak SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak 

sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah untuk dapat melakukan tugasnya semaksimal 

mungkin dalam pelaksanaan kepala sekolah sebagai manajer. 

2. Bagi guru untuk dapat lebih banyak mengikuti pelatihan dan 

pengembangan karier guru, agar guru tersebut dapat meningktakan 

kariernya dan guru juga dapat menaiki pangkat dikarnakan telah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

3. Untuk dapat meningktakan kompetensi guru agar guru mampu bersaing 

dengan guru yang lainnya. Dengan memiliki kompetensi yang bagus 

maka guru akan mampu menghadapi dunia pendidikan saat ini. 

4. Bagi tenaga pendidik dan kependidikaan yang telah memiliki umur 

yang lanjut usia, agar lebih menambah ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk menggunakan media teknologi di saat pemberian materi kepada 

peserta didik maupun memiliki tugas yang lainnya. 

5. Bagi tenaga pendidik yang belum banyak memiliki pengalaman dalam 

mengajar, maka lebih sering lagi mengikuti pelatihan dan 

pengembangan karier. 
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PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KEPALA SEKOLAH  

A. Tugas Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

1. Planning 

1) Sebagai manajer rencana yang seperti apa yang bapak lakukan untuk 

pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia agar tenaga 

pendidik menjadi seorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang baik di ere globalisasi sekarang?  

2. Organizing 

1) Bagaimana proses pengorganisasian yang bapak lakukan dalam 

implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk 

pengembangan karier guru ?  

2) untuk kegiatan-kegiatannya apa saja yang bapak lakukan dalam 

pengemabangan karier guru ? 

3. Directing/ Pengarahan  

1) Apa saja upaya bapak terhadap implementasi tugas kepala sekolah 

sebagai manajer untuk pengembangan karier guru? 

2) Sebagai manajer pengarahan yang seperti apa yang bapak lakukan 

untuk pengembangan karier guru? 

3) Bagaimaman pelaksanaan pelatihan pengembangan karier guru saat 

proses pelatihan berlangsung? 

4) Agar dapat mendorong semangat kerja tenaga pendidik, apa yang 

bapak lakukan untuk meningkatkan semangat tersebut?  

 



 
 

 
 

4. Coordinating/ Pengkoordinasian  

1) Tindakan/langkah apa yang bapak lakukan untuk mencegah 

terjadinya/timbulnya kejadian yang tidak diinginkan agar 

pelaksanaan tugas bapak sebagai manajer untuk pengembangan 

karier guru berjalan dengan lancar? 

5. Pengawasan  

1) Setelah adanya kegiatan pengembangan karier guru, bagaimana    

pengawasan yang bapak lakukan agar guru tesebut sesuai dengan 

kegitan yang dilakukannya/sesuai rencana dalam melaksanakan  

pekerjaannya ? 

B. Faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas kepala 

sekolah untuk pengembangan karier guru 

1. Faktor pendukung 

1) Menurut bapak, apa faktor yang mendukung dalam pelaksanaan 

tugas kepala sekolah untuk pengembangan karier guru? 

2. Faktor penghambat 

1) Menurut bapak, apa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan 

tugas kepala sekolah untuk pengembangan karier guru? 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA GURU 

A. Tugas Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

a. Planning 

1) Seperti apa pendapat/pandangan bapak/ibu kepada kepala sekolah 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai manajer untuk pengembangan 

karier guru?  

2) Rencana yang seperti apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah 

dalam pengembangan karier guru kepada bapak/ibu? 

b. Organizing 

1) Bagaimana proses pengorganisasian yang telah dilakukan oleh 

kepala sekolah kepada bapak/ibu dalam implementasi tugas kepala 

sekolah sebagai manajer untuk pengembangan karier guru ? untuk 

kegiatan-kegiatannya apa saja yang telah dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam pengemabangan karier guru tersebut? 

2) Apakah kepala sekolah ada melakukan pelimpahan wewenang dalam 

pelaksanaan pembagian tugas kerja guru ? 

c. Directing/ Pengarahan  

1) Apa saja upaya yang dilakukan kepala sekolah kepada bapak/ibu 

terhadap implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk 

pengembangan karier guru? 

2) Kepala sekolah sebagai manajer, pengarahan yang seperti apa yang 

telah diberikan oleh kepala sekolah kepada bapak/ibu dalam 



 
 

 
 

melakukan pengembangan karier guru atau meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan ? 

3) Dorongan semangat yang seperti apa yang telah diberkan oleh kepala 

sekolah dalam pengembangan karier bapak/ibu ? 

d. Coordinating/ Pengkoordinasian  

1) Tindakaan apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah, agar tidak 

terjadi suatu hal yang tak diinginkan dalam implementasi tugas 

kepala sekolah sebagai manajer untuk pengembangan karier 

bapak/ibu? 

e. Pengawasan  

1) Setelah adanya kegiatan pengembangan karier guru, bagaimana    

pengawasan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah kepada 

bapak/ibu?  

B. Pengembangan karier, pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang 

dilakukan oleh bapak/ibu dalam saat pelatihan berlangsung? 

2. Bagaimana kepala sekolah melakukan penilaian terhadap bapak/ibu 

setelah mengikuti program pendidikan dan pelatihan? 

3. Dan setelah adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki guru. Bagaimana cara kepala sekolah dalam 

memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dimiliki oleh 

bapak/ibu?  



 
 

 
 

4. Bagaimana pengalaman kerja yang telah dilakukan oleh tenaga 

pendidik setelah selesainya proses pendidikan dan pelatihan? Apakah 

ada peningkatannya? 

C. Program pelatihan  

1. Tingkatan pembelajaran yang seperti apa yang akan dilaksanakan 

dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan? baik secara 

materi/ kurikulum  

2. Dalam pengembangan karier guru ini, apakah ada syarat yang 

diberikan kepala sekolah kepada bapak/ibu untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan?  

3. Prinsip pembelajaran apa yang akan diterapkan saat pelaksanaan 

pelatihan kepada bapak/ibu? (metodologi) 

4. Siapa yang akan mengajar bapak/ibu dalam pelaksanaan program 

pendidikan dan pelatihan? 

5. Dimana kegiatan proses pendidikan dan pelatihan itu dilaksanakan? 

6. Bagaiamana cara mengukur keberhasilan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah kepada bapak/ibu setelah mengikuti proses pendidikan dan 

pelatihan? 

D. Pembinaan, pelatihan, dan pengembangan 

1. Bagaimana cara yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada bapak/ibu 

untuk kenaikan pangkat/karier yang bapak/ibu miliki saat ini? 



 
 

 
 

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan adanya pengembangan karier 

guru ini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan peraturan 

menteri, apakah sudah sesuai dengan terjadinya dilapangan?  

3. Apakah bapak/ibu dapat merasakan perubahan dalam pembelajaran 

setelah mengikuti pelatihan? 

4. Berapa lama bapak/ibu mengikuti pelatihan pengembangan kurikulum 

K 13 tersebut dan dimanakah proses pelatihan tersebut di adakan? 

5. Selain pelatihan pengembangan K 13 adakah pelatihan yang lain yang 

diselenggarakan di sekolah ini? 

6. Bagaimana dengan pembiyaan untuk kegiatan pelatihan guru? Apakah 

ada dari sekolah/pemerintah? 

C. Faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas kepala 

sekolah untuk pengembangan karier guru 

1. Faktor pendukung 

a. Menurut bapak/ibu, apa faktor yang mendukung dalam pelaksanaan 

tugas kepala sekolah untuk pengembangan karier guru? 

2. Faktor penghambat 

a. Menurut bapak/ibu, apa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan 

tugas kepala sekolah untuk pengembangan karier guru? 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN TENAGA PENDIDIK GURU 

UNTUK PENGEMBANGAN KARIER 

IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA SEKOLAH UNTUK 

PENGEBANGAN KARIER GURU DI SMA NEGERI 1 MINAS 

Identitas Informan 

Nama Informan : Dr. Suherman, M.Pd. 

Umur :53 Tahun 

Jenis Kelamin :Laki-laki 

Status/Jabatan Informan :Kepala Sekolah  

Tempat Wawancara : Ruang Laboraturium IPA SMA Negeri 1  

 

P     Assalam’mualaikum bapak. 

Kepsek     waalaikumssalam nak, iya ada yang bisa bapak bantu? 

P       Maaf sebelumnya menggangu waktu bapak, begini pak, saya 

inayah rahmayoni mahasiswa UIN Suska Riau yang ingin 

mewawancarai bapak untuk mendapatkan informasi tentang 

penelitian saya pak.  

Kepsek  Baik nak silahkan...apa-apa saja pertanyaannya nak? 

P        Sebagai manajer rencana yang seperti apa yang bapak lakukan  

untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia agar 

tenaga pendidik menjadi seorang yang memiliki ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang baik di ere globalisasi 

sekarang?  

Perkenal

an 

penelitia

n 

Pembukaan 

wawancara 



 
 

 
 

Kepsek   Ya tentunya kepala sekolah membuat RKT, RKJM dan RKJP  

untuk melakukan kegiatan pelaksanaan untuk pengembangan 

karier guru.  dan tentunya guru itu harus memiliki potensional 

dalam mengajar, dengan adanya tersebut guru mampu dalam 

menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Maka dari itu 

guru harus mengikuti berbagai pelatihan maupun seminar tentang 

kompetensi seorang guru untuk pengembangan karier. Sebelum 

adanya kegiatan pelatihan dan meningkatkan kompetensi guru. 

Saya sebagai kepala sekolah harus membuat atau melakukan EDS 

(evaluasi diri sekolah), menganailsis SWOT, membuat program, 

dan mengevaluasi 

P         Bagaimana proses pengorganisasian yang bapak lakukan dalam 

implementasi tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk 

pengembangan karier guru ?  

Kepsek     Ya di sekolah ini, kami telah membentuk struktur organisasi yang 

mana pada dasarnya telah ada tugas dari masing-masing dari 

guru-guru tersebut, adanya bidang waka kesiswaan, kurikulum, 

sarana prasarana, humas dan tata usaha. Dari masing-masing 

tugas tersebut, guru terseubtalah yang menjalankan dan 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk pengembangan 

karier guru. Dan saya sebagai kepala sekolah juga mengarahkan 

tenaga pendidik dan kependidikan dalam pengembangan dan 

pelatihan guru dengan melalui pelatihan. 

Planning  / 

prencanaan 

Struktur 

Pengorgan

isasian 
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(DIKLAT)
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Pelatihan 
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tanggungj
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P  : Untuk kegiatan-kegiatannya apa saja yang bapak lakukan dalam   

  pengemabangan karier guru ? 

Kepsek  : Ya di sekolah ini, bapak melakukan pengadaan pendidikan dan 

pelatihan ya nak. Dan saya sebagai kepala sekolah juga 

mengarahkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

pengembangan dan pelatihan guru dengan melalui pelatihan. 

P : Apa saja upaya bapak terhadap implementasi tugas kepala sekolah 

sebagai manajer untuk pengembangan karier guru? 

Kepsek : Upaya yang saya lakukan ya tentunya dengan mengadakan 

pelatihan guru dan mengadakan peningkatan kompetensi guru. 

Tentunya di dalam perencanaan yang telah kami buat di sekolah 

dalam jangka menengah maupun jangka panjang itu juga sudah 

ada dalam daftar untuk melakukan pelatihan dan pengembangan 

guru, agar guru-guru yang di sekolah ini mendapatkan ilmu 

pengetahuan baru dan metode-metode yang baru dalam mengajar 

di era globalisasi saat ini. 

P : Sebagai manajer pengarahan yang seperti apa yang bapak lakukan   

untuk pengembangan karier guru? 

Kepsek    Yang saya lakukan yaitu, mengadakan arahan-arahan yang baik  

contohnya menasehati dengan baik kepada guru jika kurang baik 

dalam menjalan tugasnya maupun di saat pelatihan juga memberi 

supoart kepada guru agar guru tersebut senang.”  

Diklat 
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P  Bagaimana pelaksanaan pelatihan pengembangan karier guru saat                  

proses pelatihan berlangsung?        

Kepsek :  Di saaat proses pelatihan berlangsung tentunya ada pengawasan 

dari panitia dan pengawasan dari tim pelatihan. Contohnya 

adanya organisasi yang melibatkan kepala sekolah, wakil 

kurikulum, wakil sapras, tim peningkatan mutu sekolah dan 

bendahara boss. 

P   Agar dapat mendorong semangat kerja tenaga pendidik, apa yang   

bapak lakukan untuk meningkatkan semangat tersebut?  

Kepsek   Memberikan motivasi kepada guru dan memberikan semangat 

agar guru tersebut semangat dalam menajalankan tugas.” 

P                Tindakan/langkah apa yang bapak lakukan untuk mencegah 

terjadinya/timbulnya kejadian yang tidak diinginkan agar 

pelaksanaan tugas bapak sebagai manajer untuk pengembangan 

karier guru berjalan dengan lancar? 

Kepsek       Dari awal harus sudah direncanakan agar tidak terjadi kekacauan 

dimana saat proses pelaksanaan pengembangan karier guru, jika 

ada terjadinya ada hambatan maka itu harus bisa kita cegah agar 

tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan  untuk meiningkatkan 

pengembangan karier guru. Dan jika ada gangguan, maka panitia 

sebelum melakukan pelaksanaan pelatihan harus sudah memiliki 

solusi untuk pencegahan yang tidak diinginkan, agar proses 
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pelaksaana pelatihan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 

yang telah direncanakan bersama. 

P  :  Setelah adanya kegiatan pengembangan karier guru, bagaimana 

pengawasan yang bapak lakukan agar guru tesebut sesuai dengan 

kegitan yang dilakukannya/sesuai rencana dalam melaksanakan 

pekerjaannya ? 

Kepsek  :  Pengawasan yang saya lakukan tentu dengan cara menindak 

lanjuti, contohnya pengadaan supervisi, meminitoring dan 

mengevaluasi. 

P :   Apakah ada tenaga pendidik yang bapak sekolahkan untuk tingkat 

lanjut agar guru tersebut dapat memiliki ilmu pengetahuan dan 

ketreampilan yang baru ?  

Kepsek Kalau untuk menyekolahkan tentu itu ada, pemerintah yang   

menaggungi dan itu juga merupakan beasiswa dari pemerintah, 

contohnya saja dari guru di sekolah ini ada yang melanjutkan S2 

nya ke universitas pendidikan indonesia yang berada di bandung. 

Ibu Yonna Eryani S,kom adalah salah satunya dan ibu tersebut 

termasuk golongan tugas belajar dalam perizinannya.” 

P  Apa upaya bapak dalam proses menyekolahkan guru tersebut? 

apakah ada syarat khusus sebelum menyekolahkan guru tersebut ?  

Kepsek   :  Upayanya ya memberi kebebasan kepada tenaga pendidik yang 

ingin melanjutkan jenjang pendidikannya, tetapi itu juga ada 

syaratnya. Yang mana syaratnya adalah adanya tenaga pendidik 
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tersebut melakukan perizinan tugas belajar. Dengan adanya 

melanjutkan jenjang pendidikan maka akan menambah ilmu 

pengetahuan dan pengembangan karier. 

P              : Bagaimana proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan agar 

guru tersebut mampu bersaing dengan tenaga pendidik yang 

lainnya ?  

Kepsek    :  Tentu adanya rencana tim yang melakukannya, sebelumnya juga 

saya katakan bahwa tim-tim yang merencanakan pelatihan itu 

adanya wakil-wakil ya dan setelah ada timnya maka kegiatan 

pelatihan dilakukan dengan adanya tim pelatihan. 

P                Bagaimana bapak melakukan atau menilai guru tersebut sudah 

meningkat kariernya ?  

Kepsek    Dengan adanya tindak lanjut, yaitu saya adakan supervisi dan 

meminitoring setelah adanya kegiata tersebut, maka adanya 

tindakana evaluasi jika didalam pengevaluasian ada beberapa 

guru yang tidak maksimal dalam mengajar maka hal tersebut akan 

ditingkatkan kembali dan kepala sekolah juga harus tau, hal apa 

yang menyebabkan guru tersebut menurun dalam melakukan 

tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya pengevaluasian 

maka akan tau apa yang menyebabkan menurunnya karier guru 

dan apa penyebab guru tersebut tidak mau menjalannkan 

tugannya. Maka dari itu kepala sekolah dan stafnya harus 
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membuat perencanaan yang lebih baik lagi untuk pengembangan 

karier guru, agar guru tersebut meningkat kariernya. 

P   Dan setelah adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki guru. Bagaimana cara bapak atau 

memberi penghargaan atas prestasi yang telah dimiliki oleh guru 

tersebut ?  

Kepsek  Berupa rewoard dan penghargaan seperti sertifikat salah satunya 

dan jika guru tersebut sudah naik pangkatnya, ya tentunya gaji 

guru tersebut bertambah dari sebelumnya.”  

P   Bagaimana pengalaman kerja yang telah tenaga pendidik lakukan 

selama selesainya proses pendidikan dan pelatihan? 

Kepsek  Pengalamannya ya tentu bertambahnya pengetahuan baru dan  

metode-metode baru saat melakukan pemberian materi saat proses 

pelaksanaan pembelajaran. Tetapi, ada beberapa guru yang 

kurang melakukannya dan melaksanakannya dikarnakan kurang 

pandai. Hal tersebut dikarnakan ada beberapa guru yang tidak 

selalu melakukannya dan jarang menerapkan. Contohnya saja 

dalam hal IT itu merupakan kelemahan guru tersebut untuk tidak 

meningkatnya pengembangan dan kompetensi guru tersebut. 

P   Tenaga pendidik siapa saja yang akan bapak pilih untuk 

pengembangan karier guru? (sasarannya siapa saja dan berapa 

guru yang akan mengikuti program tersebut?) 
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Kepsek  Dalam pengembangan dan pelatihan ini sasarannya adalah seluruh 

tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Minas, 

kalau pelatihan MGMP itu diadakan untuk guru permata 

pelajaran. 

P   Tingkatan pembelajaran yang seperti apa yang akan dilaksanakan 

dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan? baik secara 

materi/ kurikulum  

Kepsek  Tingkat pembelajarannya tergantung pelatihan apa yang kita 

adakan dan materi apa yang kita inginkan. Contohnya di tahun 

2015 adanya pelatihan tentang kurikulum 13, ditahun 2018 

adanya pelatihan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan 

kependidikan dan perencanaan di tahun 2020 adanya 

meningkatkan pengembangan kompetensi tenga pendidik dan 

kependidikan di bidang teknologi. 

P   Dalam pengembangan karier guru ini, apakah ada syarat yang 

bapak berikan kepada guru untuk mengikuti pelatihan? Baik itu 

secara latar belakang pendidikan guru atau yang lainnya. 

Kepsek  Tidak ada syarat khusus dalam kegiatan ini, dikarnkan seluruh 

anggota tenaga pendidik dan kependidikan akan mengikutinya 

secara keseluruhan  

P   Prinsip pembelajaran apa yang akan diterapkan saat pelaksanaan 

pelatihan ? (metodologi) 
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Kepsek     Metodologi yang diterapkan itu meruapakan sesuai dengan apa 

tema yang dibuat. Contohnya di tahun 2018-2019 itu adanya tema 

pelatihan cara melakukan menggunakan media teknologi seperti 

memakai atau membuat Power Point secara menarik dan benar. 

Dan adanya pelatihan tersebut tentu ada buku panduannya.” 

P Siapa yang akan mengajar guru tersebut dalam pelaksanaan 

program pendidikan dan pelatihan? 

Kespsek   Yang mengajar atau narasumber pelaksanaan program pelatihan 

yaitu bapak wildan, bapak tersebut sudah dua kali memberikan 

pelaksanaan program pelatihan di SMA Negeri 1 Minas pada 

tahun ajaran 2018-2019. 

P  Dimana kegiatan proses pendidikan dan pelatihan itu 

dilaksanakan? 

Kepsek    Adanya kegiatan pelatihan ini di selenggarakan di sekolah SMA 

Negeri 1 Minas, kegiatan ini dilalukan selama 3-4 hari. 

P  Bagaimana cara bapak mengukur keberhasilan guru tersebut 

setelah mengukuti proses pendidikan dan pelatihan? (evaluasinya) 

Kepsek     Di supervisi kembali dan di minitoring, setelah adanya 

perencanaan kepala sekolah maka kepala sekolah mengevalusai 

kembali, kendala apa saja yang terjadi, dan apa saja yang belum 

tercapai. 
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P  Dalam pengembangan karier guru, pembinaan yang seperti apa 

yang bapak lakukan untuk peningkatan ilmu dan keterampilan 

guru?  

Kepsek  Ya saya melakukan pembinaan seperti mensupervisi, mengawasi 

tenaga pendidik dan kependidikan. 

P  Setelah adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan, bagaiamana 

cara bapak untuk memilih guru untuk kenaikan pangkatnya?  

Kepsek  Kalau masalah kenaikan pangakat itu tergantug guru bagaimana 

cara mereka dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan dan 

berapa banyak yang telah guru lakukan dalam pelatihan. Jika guru 

tersebut banyak mengikuti pelatihan, ya tentunya banyak juga 

mendapatkan sertifikat. Banyak sertifakat yang dimiliki oleh 

individu guru maka itu merupakan peluang besar untuk dapat 

menaiki kerier yang dimilikinya dan guru tersebut juga 

mendapatkan golongan yang baik dan mendapatkan jabatan sesuai 

dengan kemampuannya. 

P  Bagaiaman pendapat bapak dengan adanya pengembangan karier 

guru ini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tau 

peraturan menteri, apakah sudah sesuai dengan terjadinya 

dilapangan? 

Kepsek   Pendapat saya mengenai ini yaitu, kurangnya kebijakan dari 

pemerintah, dikarnakana pemerintah pusat langsung menyerahkan 

ke kepala sekolah dalam pelatihan guru. Kalau tahun-tahun 
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sebelumnya adanya penyelenggaraan ataupun pelatihan dari 

pemerintah dan itu dananya juga dari pemerintah. Contohnya saja 

dahulu ada namanya penataran untuk guru. Dan sekarang kepala 

sekolahlah yang harus pandai dalam pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan karier guru. Tetapi ada juga dari pemerintah yang 

menginformasikan pelatihan guru dan itu secara mandiri guru 

yang mengikutinya.  

P Apa faktor pendukung dan penghambat dari implementasi tugas 

kepala sekolah sebagai manajer untuk pengembangan karier guru? 

Kepsek : Ya kalau faktor pendukungnya itu ada pembiyaan dari 

pemerintah, jika ada biaya yang cair dari pemerintah maka proses 

pelaksaan pelatihan akan sangat bagus dilaksanakan dan tidak 

pusing lagi dalam pencarian pembiayaan. Dan yaa... selanjutnya 

adanya informasi tentang pendidikan dan pelatihan, tentunya. 

Kepsek : Dan adapun faktor penghambatnya yaitu yaaa, kalau faktor dari 

penghambatnya itu balikan dari faktor pendukung tadi ya. Kalau 

gak ada pembiyaan dari pemerintah tentunya kita tidak bisa 

menggugat. Dan sekolah kitalah yang harus membiayaai proses 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan dana bos atau biaya 

mandiri. Dan selain itu juga sudah saya katakan tadi, yaitu 

diantarannya terbatasnya informasi tentang diklat (pendidikan dan 

pelatihan), kesehatan dari pendidik dan kependidikan itu juga 

perlu, terbatasnya kuota dan tidak adanya dukungan dari keluarga. 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN TENAGA PENDIDIK GURU 

UNTUK PENGEMBANGAN KARIER 

IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA SEKOLAH UNTUK 

PENGEBANGAN KARIER GURU DI SMA NEGERI 1 MINAS 

Identitas Informan 

Nama Informan : Ibu Poppi Miskadevi, S.Sos 

Umur :45 Tahun 

Jenis Kelamin :Perempuan 

Status/Jabatan Informan :Guru Sosiologi dan  Staf  Wakil Kesiswaan   

Tempat Wawancara :Ruang  Guru SMA Negeri 1 Minas 

 

P  : Assalam’mualaikum ibu. 

Ibu poppi: Waalaikumssalam nak, iya ada yang bisa ibu bantu? 

P  :  Maaf sebelumnya menggangu waktunya ibu begini bu, saya 

inayah rahmayoni mahasiswa UIN Suska Riau yang ingin 

mewawancarai ibu untuk mendapatkan informasi tentang 

penelitian saya bu.  

Ibu poppi : Baik nak silahkan...apa-apa saja pertanyaannya nak?  

P   : Seperti apa pendapat atau pandangan bapak/ibu kepada kepala  

sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai manajer untuk 

pengembangan karier guru? 

Ibu poppi : Ya kalau ibu berpendapat, bahwasannya kepala sekolah telah 

melakukan tugasnya ya. Karna dengan adanya tugas kepala 

Perkena

lan 

peneliti

an 

Pembuka

an 

wawanca

ra 



 
 

 
 

sekolah sebagai manajer untuk pengembangan guru, tentunya 

sudah ada perencanaan yang dibuat untuk jangka pendek dan 

jangka panjang. Contohnya ditahun sebelumnya kepala sekolah 

beserta wakilnya telah membuat kegiatan pelatihan peningkatan 

kompetensi dan pelatihan menggunakan media informatika. 

P  Bagaimana proses pengorganisasian yang telah dilakukan oleh 

kepala sekolah kepada bapak/ibu dalam implementasi tugas 

kepala sekolah sebagai manajer untuk pengembangan karier 

guru ? untuk kegiatan-kegiatannya apa saja yang telah 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengemabangan karier 

guru tersebut? 

Ibu poppi  Ya pengorganisaiannya tentunya, dengan adanya struktur 

organisasi yang telah di buat, maka orang-orang yang ada 

didalam struktur tersebut harus bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.  

P  Apakah kepala sekolah ada melakukan pelimpahan wewenang 

dalam pelaksanaan pembagian tugas kerja guru  

Ibu poppi:  Ya tentu ada, dikarnakan pelimpahan wewenang itu sangat 

perlu sekali dilakukan dalam pelaksanaan tugas kerja guru. 

Kita bisa lihat dari struktur organisasi, disitu sudah ada bagian-

bagian tugas guru dalam pelaksanaan kerja guru. Jadi, kepala 

Planning 

Diklat 

Organisasi 

Wewenang 

Memiliki 

struktur 

organisasi 

untuk 

menjalan

kn tugas 



 
 

 
 

sekolah tinggal memberi perintah kepada guru dalam 

pelaksanaan kegiatan kerja yang ada di sekolah ini.  

P  Apa saja upaya yang dilakukan kepala sekolah kepada 

bapak/ibu terhadap implementasi tugas kepala sekolah sebagai 

manajer untuk pengembangan karier guru? Ibu poppi:  Upaya 

yang dilakukan kepala sekolah kepada ibu ya dengan adanya 

pelaksanaan pelatihan ini. Tentu bapak menindak lanjuti 

dengan adanya pengadaan supervisi setelah meningkuti 

pelatihan. Disitu bapak membimbing guru jika ada kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas pendidik dan kependidikan yang 

tidak bagus dilaksanakannya. Dengan adanya bimbingan yang 

dilakukan kepala sekolah, hal tersebut sangat membantu tenaga 

pendidik dan kependidikan dalam menjalankan tugas dan 

pengembangan karier guru. 

P  Pengarahan yang seperti apa yang dilakukan kepala sekolah? 

Ibu  poppi:  Arahannya ya nak tentnya bapak memberikan nasehat dan 

motivasi ke ibu. 

P  Dorongan semangat yang seperti apa yang telah diberkan oleh 

kepala sekolah dalam pengembangan karier bapak/ibu ?  

Ibu poppi Ya tentunya memberikan motivasi kepada guru nak. 
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P  Untuk tidak terjadinya proses yang tidak diinginkan atau 

kejadian yang tidak menyenagkan saat pelatiha, bagaimana 

bapak melakukannya? 

Ibu poppi :Ya.. tindakannya seperti melakukan siap siaga untuk tidak 

terjadinya hambatan dalam proses pengembangan karier guru. 

Kepala sekolah membuat perencanaan-perencaan yang baik 

dalam melakukan kegiatan. 

P  Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan bapak kepada 

guru?  

Ibu Poppi Yaa ada nak dengan kegiatan mensupervisi itu biasanya. 

P  Apakah ada diantara ibu ada yang melanjutkan jejanjang 

pendidikannya? 

Ibu poppi Ya, ada salah satu guru kita yang melanjutkan pendidikannya 

nak. 

P  Bagaimana pelaksanaan pelatihan pengembangan karier guru 

di saat ibu mengikuti  pelatihan  

Ibu poppi Prosesnya ya tentu menyenangkan ya, dikarnakan kita disana 

diajarkan dan dilatih untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam 

peningkatan kompetensi kita sebagai guru.  
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P  Dalam pelaksanaan pengembangan karier guru tentunya kepala 

sekolah melakukan rencana untuk proses kegiatannya, 

bagamanai prosesnya? 

Ibu poppi  Ya tentunya adan rencana tim yang melakukannya nak 

P  Bagaimana kepala sekolah melakukan penilaian terhadap 

bapak/ibu setelah mengikuti program pendidikan dan 

pelatihan?  

Ibu poppi:  Ya kalau penilian tentunya ada ya, kepala sekolah 

melakukannya dengan cara di saat mensupervisi guru dan 

ditambah lagi adanya tim pengawas yang menilai kinerja guru. 

P  Dan setelah adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki guru. Bagaimana cara kepala 

sekolah dalam memberikan penghargaan atas prestasi yang 

telah dimiliki oleh bapak/ibu?  

Ibu poppi Salah satunya berupa reword yang diberikan kepala sekolah ke 

guru yang berprestasi. 

P  Bagaimana pengalaman kerja yang telah dilakukan oleh 

bapak/ibu setelah selesainya proses pendidikan dan pelatihan? 

Apakah ada peningkatannya? 

 bu poppi:  Pengalaman yang saya dapati selama kurang lebih 15 tahun 

saya mengajar, tentu saya dapat pengalaman yang banyak dan 
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luar biasa ya. Apalagi sewaktu awal-awal saya mengajari disini 

masi kategoroi guru honor, dengan mengikuti berbagai 

pelatihan yang saya lakukan itu merupakan suatu penghargaan 

yang saya dapati dan juga saya bisa dapat menaiki pangkat dan 

alhamudillah saya juga sudah mendapatkan golongan PNS.  

P  Dalam pengembangan karier guru adakah syarat khusus untuk 

mengikuti pelatihan? 

Ibu poppi:  Kalau syarat khusus dari kepala sekolah tidak ada ya, 

dikarnakan disini pelatihannya mencakup keseluruhan guru 

yang mengikutinya, kecuali nanti ada beberapa pelatihan yang 

hanya diminta beberapa guru saja. 

P  Siapa yang akan mengajar bapak/ibu dalam pelaksanaan 

program pendidikan dan pelatihan? 

Ibu poppi:  Kalau pelatihan menggunakan media komputer tadi yang ibu 

jelaskan, itu pematerinya adalah bapak wildan dari widia suara. 

Bapak tersebutlah yang memberi mateti pelaksanaan pelatihan 

berlangsung.  

P  Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan adanya pengembangan 

karier guru ini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

dan peraturan menteri, apakah sudah sesuai dengan terjadinya 

dilapangan?  
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Ibu poppi:  Kalau ibu berpendapat ada juga dari pemerintah dalam 

menyelenggarakan pelatihan. Contohnya di tahun 2015 ada 

beberpa guru yang diutus untuk melakukan pelaksanaan 

pelatihan K 13. Tetapi, berberapa tahun belakangan ini 

pelatihan diadakan di lingkungan sekolah ini saja. 

  

P  Apakah bapak/ibu dapat merasakan perubahan dalam 

pembelajaran setelah mengikuti pelatihan?  

Ibu poppi:  Ya saya pribadi dapat merasakannya, karna dengan adanya 

pelatihan ini saya dapat ilmu pengetahuan baru, metode baru 

dalam mengajar. Contohnya saja di tahun 2015 ibu dan empat 

guru yang lainnya mengikuti pelatihan tentang pengembangan 

kurikulum 13, hal tersebut merupakan suatu yang sangat bagus 

untuk ibu dapati dan untuk ibu gunakan dalam proses 

pembelajaran. 

P  Berapa lama bapak/ibu mengikuti pelatihan pengembangan 

kurikulum K 13 tersebut dan dimanakah proses pelatihan 

tersebut di adakan? 

Ibu poppi:  Ya ibu mengukutinya selama 10 hari ya pada waktu itu dan 

pelaksaannnya berlokasi di kabupaten pelalawan. 
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P  Selain pelatihan pengembangan K 13 adakah pelatihan yang 

lain yang diselenggarakan di sekolah ini? 

Ibu poppi:  Ya tentunya ada ya,  soalnya di setiap tahun ada pelatihan yang 

diselenggarakan. Kegitannya merupakan pelatihan 

menggunakan E-Rapor di media komputer, pelatihan 

kepramukaan untuk guru dan pelatihan meningkatkan 

kompetensi guru. 

P  Apa faktor pendukung dan penghambat dari implementasi 

tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk pengembangan 

karier guru? 

Ibu poppi:  Hemm... kalau faktor penghambat ya tentunya pasti masalah 

pendanaan ya. Apalagi dari pemerintah sekarang kurang 

adanya pembiyaan untuk pendidikan dan pelatihan guru. Dan 

sekolahlah yang mandiri dalam pelaksanaan pelatihan 

menggunakan biaya sendiri . faktor pendukungnya pemerintah 

menginformasikan adanya pelatihan untuk guru. 
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN TENAGA PENDIDIK GURU 

UNTUK PENGEMBANGAN KARIER 

IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA SEKOLAH UNTUK 

PENGEBANGAN KARIER GURU DI SMA NEGERI 1 MINAS 

Identitas Informan 

Nama Informan : Ibu Emilia Sesmita, S.Pd 

Umur :48 Tahun 

Jenis Kelamin :Perempuan 

Status/Jabatan Informan :Guru danWakil Kesiswaan 

Tempat Wawancara :Ruang  Guru SMA Negeri 1 Minas 

 

P  Assalam’mualaikum ibu  

Ibu emilia waalaikumssalam iya ada yang bisa ibu bantu ? 

P  Maaf menggangu waktu ibu, begini bu saya Inayah Rahmayoni 

dari UIN SUSKA RIAU begini ibu disini saya ingin 

mewawancarai ibu untuk endapatkan data/informasi dengan 

judul penelitian saya Implementasi Tugas Kepala Sekolah 

Sebagai Manajer Untuk Pengembangan Karier Guru di SMA 

Negeri 1 Minas.  

Ibu emilia Oh yaudah kita mulai saja wawancaranya ya nak 
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P Rencana yang seperti apa yang telah dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam pengembangan karier guru kepada bapak/ibu 

Ibu emilia: Rencana yang dilakukan bapak, ya tentunya membuat 

perencanaan untuk satu tahun dan sampai empat tahun 

kedepannya. Kegiatan-kegiatan pelatihan dan pegembangan 

karier guru itu termasuk sudah ada di dalam RKJM dan RKJP.  

P  Bagaimana proses pengorganisasian yang telah dilakukan oleh 

kepala sekolah kepada bapak/ibu dalam implementasi tugas 

kepala sekolah sebagai manajer untuk pengembangan karier 

guru ? untuk kegiatan-kegiatannya apa saja yang telah 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengemabangan karier 

guru tersebut? 

Ibu emilia:  Pengorganisasiannya ya, dengan adanya struktur organisasi 

yang telah kami buat bersama baik itu kepala sekolah maupun 

tenaga pendidik lainnya, maka orang-orang yang ada didalam 

struktur tersebut harus bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adanya bagian 

kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan humas ibu/bapak 

tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

pembentukan pelatihan dan pengembangan karier dan 

kompetensi. Itu dilakukan dan dikerjakan oleh kepala sekolah. 
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P Apakah kepala sekolah ada melakukan pelimpahan wewenang 

dalam pelaksanaan pembagian tugas kerja guru  

Ibu emilia :  Ya tentu ada nak,  

P  Apa saja upaya bapak terhadap implementasi tugas kepala 

sekolah sebagai manajer untuk pengembangan karier guru? 

Ibu emilia Ya upaya yang dilakukan bapak ya tentunya membimbing, 

memberi petunjuk guru dan staf dalam bekerja. 

P  Pengarahan yang seperti apa yang dilakukan kepala sekolah?  

Ibu  emilia:  Arahannya ya nak tentnya bapak memberikan nasehat dan 

motivasi ke kami.  

P  Dorongan semangat yang seperti apa yang telah diberkan oleh 

kepala sekolah dalam pengembangan karier bapak/ibu ? 

Ibu emilia:  Dorongan yang di berikan kepala sekolah kepada ibu dan guru-

guru yang lainnya, diantaranya yaitu  berupa motivasi yang 

kepala sekolah berikan disaat mensupervisi dan meminitoring. 

P  Untuk tidak terjadinya proses yang tidak diinginkan atau 

kejadian yang tidak menyenagkan saat pelatihan, bagaimana 

bapak/ibu melakukannya?  

Ibu  emilia: Ya.. tindakannya seperti melakukan siap siaga untuk tidak 

terjadinya hambatan dalam proses pengembangan karier guru. 
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Kepala sekolah membuat perencanaan-perencaan yang baik 

dalam melakukan kegiatan.  

P  Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan bapak kepada 

guru?  

Ibu emilia  Adanya pengawasan yang dilakukan kepala sekolah 

mengawasi dengan cara supervisi 

P  Apakah ada diantara ibu ada yang melanjutkan jejanjang 

pendidikannya? 

Ibu emilia Memang ada yang melanjutkan pendidikannya ke jejang S2, ya 

itu salah satunya ibu Yonna. 

P  Bagaimana pelaksanaan pelatihan pengembangan karier guru 

di saat ibu mengikuti  pelatihan  

Ibu emilia Yaa.. tentunya juga senang untuk bisa mengukitinya ya. 

Dengan mengikutinya tentunya kita dapat menambah 

pengalaman dan menambah ilmu keterampilan. 

P  Dalam pelaksanaan pengembangan karier guru tentunya kepala 

sekolah melakukan rencana untuk proses kegiatannya, 

bagamanai prosesnya? 

Ibu emilia  Ya tentunya adan rencana tim yang melakukannya, 

sebelumnya juga sudah saya katakan bahwa tim-tim yaang 
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merencakanan pelatihan itu adanya wakil-wakil ya dan setelah 

ada timnya maka kegiatan pelatihan dilakukan dengan adanya 

tim pelatihan 

P  Bagaimana kepala sekolah melakukan penilaian terhadap 

bapak/ibu setelah mengikuti program pendidikan dan 

pelatihan?/ 

Ibu emilia Yaa tentunya kepala sekolah memberikan kepada guru melalui 

penilaian dengan cara mensupervisi. 

P  Dan setelah adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki guru. Bagaimana cara kepala 

sekolah dalam memberikan penghargaan atas prestasi yang 

telah dimiliki oleh bapak/ibu?  

Ibu emilia:  Bisanya adanya pemberian sertifikat dari pemerintah dan 

adanya  kepala sekolah memberi sertifikat kepada guru dan 

sertifikat itu ada harga nilainya juga untuk mendapatkan 

peningkatan karier. Dengan banayaknya guru mengikuti 

pelatihan maka tentunya guru tersebut memilki sertifikat dan 

agar bisa naik pangkat. Selain itu juga kepala sekolah 

memberikan rewoard kepada guru-guru yang patut dimiliki. 

P  Bagaimana pengalaman kerja yang telah dilakukan oleh 

bapak/ibu setelah selesainya proses pendidikan dan pelatihan? 

Apakah ada peningkatannya? 
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Ibu emilia:  Alhamdulillah tentunya banyak pengalaman ya, apalagi stelah 

mengikuti beberapa pelatihan ini saya bisa menambah 

pengetahuna dari dulunya belum tau dan sekarang bisa menjadi 

tau berbagai hal yang baru di bidang pendidikan. 

P  Sasarannya siapa saja yang mengikuti peltihan ini? 

Ibu emilia:  Sasaranya keseluruhan guru dek. 

P  Tingkatan pembelajaran yang seperti apa yang akan 

dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan? baik secara materi/ kurikulum. 

Ibu emilia Kalu materi untuk pelatihan ya itu tergantung dari apa yang 

ingin kita buat. Kalau di tahun 2018 yang lalu itu sekolah 

mengadakan pelatihan pengembangan TIK di pelatihan itu 

guru-guru dilatih untuk membuat power point yang baik dan 

menarik serta melatih guru menggunakan media komputer 

yang lebih mahir lagi. 

P  Dalam pengembangan karier guru adakah syarat khusus untuk 

mengikuti pelatihan? 

Ibu emilia:   Tidak ada syarat khusus yang diberikan kepala sekolah. 

P  Prinsip pembelajaran apa yang akan diterapkan saat 

pelaksanaan pelatihan kepada bapak/ibu? (metodologi) 
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Ibu emilia:  Kalau metodologinya ya itu sesuai dangan materi pelatihan, 

selama pelatihan berlangsung guru mendapatkan berupa buku 

panduan yang isinya tentang  tema pelatihan berlangsung. 

Dengan adanya buku panduan maka sangat membantu para 

tenaga pendidik dan kependidikan selama proses 

berlangungnya pelatihan. 

P  Siapa yang akan mengajar bapak/ibu dalam pelaksanaan 

program pendidikan dan pelatihan? 

Ibu emilia :  Kalau pelatihan menggunakan media komputer tadi yang ibu 

jelaskan, itu pematerinya adalah bapak wildan dari widia suara. 

Bapak tersebutlah yang memberi mateti pelaksanaan pelatihan 

berlangsung. 

P  Dimana kegiatan proses pendidikan dan pelatihan itu 

dilaksanakan? 

Ibu emilia:  Kegiatan ini dilakukan di lingkungan SMA Negeri 1 Minas 

dan itu di ruangan aula kita. Pelaksanaan pelatihannya selama 

2 sampai 3 hari dilakukan di sekolah kita. 

P  Bagaiamana cara mengukur keberhasilan yang dilakukan oleh 

kepala sekolah kepada bapak/ibu setelah mengikuti proses 

pendidikan dan pelatihan? 
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 Ibu emilia:  Cara bapak mengukur keberhasilan ibu dan beserta guru yang 

lainnya selesai mengikuti proses pelatihan, yaitu yaa dengan 

cara penilaian yang dilakukan kepala sekolah tidak hanya 

kepala sekolah saja yang menilai. Di saat pelatihan itu juga ada 

tim penilaiannya seperti tim-tim yang telah dibuat untuk 

penilaian, pemateri dan anggota yang lainnya juga menilai 

guru-guru di saat pelatihan berlangsung. 

P  Bagaimana cara yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada 

bapak/ibu untuk kenaikan pangkat/karier yang bapak/ibu miliki 

saat ini? 

Ibu emilia:  Mengenaia peningkatan pangkat itu juga merupakan 

bagaimana tenaga pendidik melakukan pengikutan pelatihan, 

jika banyak mereka mengikuti kegiatan pelatihan, maka 

mereka dapat menaiki kenaikan pangkat atau karier. Dengan 

adanya sertifikat-sertifkat yang dimiliki selama mengikuti 

pelatihan. Maka tenaga pendidik dapat menaiki pangkat dan 

karier.  

P  Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan adanya pengembangan 

karier guru ini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

dan peraturan menteri, apakah sudah sesuai dengan terjadinya 

dilapangan?  
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Ibu emilia yaa tentunyaa ibu berpendapat belum sesuai yang terjadi 

dilapangan ya nak. 

P  Apakah bapak/ibu dapat merasakan perubahan dalam 

pembelajaran setelah mengikuti pelatihan? 

Ibu emilia:  Ya kalau ibu ya nak ada perubahan yang ibu alami, dengan ibu 

mengikuti berbagai pelatihan ibu akhirnya sampai ke titik ini 

dan alahmdilillah ibu sudah sampai di golongan yang 

sekarang. 

P  Bagaimana dengan pembiyaan untuk kegiatan pelatihan guru? 

Apakah ada dari sekolah/pemerintah? 

Ibu emilia:  Kalau masalah pembiyaan pelatihan pribadi guru itu secara 

mandiri tentu dari uang pribadi guru. Biaya dari APBN daerah, 

dana bos dan RAPBS itu merupakan biaya untuk pelatihan 

MGMP di sekolah. 

P  Apa faktor pendukung dan penghambat dari implementasi 

tugas kepala sekolah sebagai manajer untuk pengembangan 

karier guru? 

Ibu emilia: Yaa... kalau dukungannya ya ada dana dari pemerintah 

tentunnya. Dana dari pemerintah sangat-sangat mendukung 

dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guru. Di 
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tambah lagi adanya informasi dan kesesuaian tentang 

pendidikan dan pelatihan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN TENAGA ADMINISTRASI 

PENDIDIKAN UNTUK PENGEMBANGAN KARIER 

IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA SEKOLAH UNTUK 

PENGEBANGAN KARIER GURU DI SMA NEGERI 1 MINAS 

 

Identitas Informan 

Nama Informan : Hesti Andrianis 

Umur :46 Tahun 

Jenis Kelamin :Perempuan 

Status/Jabatan Informan :Administrasi Pendidikan 

Tempat Wawancara :Ruang  Guru SMA Negeri 1 Minas 

 

P  Assalam’mualaikum ibu  

Ibu hesti waalaikumssalam iya ada yang bisa ibu bantu ? 

P  Maaf menggangu waktu ibu, begini bu saya Inayah Rahmayoni 

dari UIN SUSKA RIAU begini ibu disini saya ingin 

mewawancarai ibu untuk endapatkan data/informasi dengan 

judul penelitian saya Implementasi Tugas Kepala Sekolah 

Sebagai Manajer Untuk Pengembangan Karier Guru di SMA 

Negeri 1 Minas.  

Ibu hesti Oh yaudah kita mulai saja wawancaranya ya nak 
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P  Dorongan semangat yang seperti apa yang telah diberkan oleh 

kepala sekolah dalam pengembangan karier bapak/ibu ? 

Ibu hesti Memberi semangat kepada guru dan staf serta memotivasi. 

P  Untuk tidak terjadinya proses yang tidak diinginkan atau 

kejadian yang tidak menyenagkan saat pelatihan, bagaimana 

bapak melakukannya? 

Ibu hesti:  Kepala sekolah dan kami sebagai anggotanya juga harus 

bersiap siaga dalam adanya kejadian hal yang tidak diinginkan.  

P  Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan bapak kepada 

guru?  

Ibu hesti:  Tentu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kepsek ya dek. 

Itu berupa supervisi guru dan minitoring.  

P  Bagaimana pengalaman kerja yang telah dilakukan oleh 

bapak/ibu setelah selesainya proses pendidikan dan pelatihan? 

Apakah ada peningkatannya? 

Ibu hesti:  Yaa saya sebagai administrasi pendidikan sekarang ini 

tugasnya sudah menggunakan IT ya dek. Apalagi sekarang 

semua sekolah sudah menggunakan aplikasi Dapodik dalam 

melakukan kegiatan administrasi sekolah. Ya tentunya dengan 

saya melakukan pelatihan dek akan bertambahnya ilmu dan 

keterampilan saya dalam bidang teknologi ini. 
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P  Sasarannya siapa saja yang mengikuti peltihan ini? 

Ibu hesti: Sasarannya ya guru dek dan kalau ada guru yang ikuti 

pelatihan secara mandiri juga ada, tetapi biayanya juga dari 

individu guru. 
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LEMBARAN OBSERVASI 

Nama Sekolah  :SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak  

Alamat Sekolah  :Jl. Sumas, HS Jaya 

Tanggal Observasi :17 Januari 2020 

Jam    :08:00 Wib  

Observasi Ke  :Pertama  

Setting Observasi 

Di halaman depan 

gerbang sekolah pada 

tanggal 17 Januari 2020 

Pukul 08:00 Wib 

Pada hari senin tepatnya pukul 08.00 Wib saya tiba 

disekolah. Saya langsung masuk ke sekolah dan 

bersalaman dengan ibu guru yang ada di meja piket 

pada hari itu, dan bercerita-cerita sekaligus silaturahmi 

dengan para guru. Kemudian saya bercerita dengan 

guru untuk melakukan penelitian dan ingin menjumpai 

kepala sekolah, kemudia guru piket tersebut 

menginformasikan ke kepala sekolah bahwa saya 

ingin bertemu dengan kepala sekolah. 

Ruang TAS Pukul 08:30 Saya berada di ruang TAS dan langsung bersalaman 

dengan tenaga administrasi yang ada di ruangan dan 

mereka menyambut saya dengan baik, kemudian saya 

memberikan surat riset kepada tenaga administrasi 

bidang persuratan. Saya dipersilahkan untuk duduk 

diruang tunggu, saya pun langsung diajak bercerita 

dengan bapak ahmat  staf bagian surat menyurat.  
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Ruang TAS Pukul 09:00 

Wib 

Saya berkomunikasi dengan guru administrasi ibu 

hesti dan mempernenalkan diri.  

 Ruang Laboraturium   

IPA  Pukul 09:15 Wib 

Saya memasuki ruang laboraturium dan berjumpa 

dengan bapak suherman sebagai kepala sekolah di 

SMA Negeri 1. Saya mengcapkan salam dan 

bersalaman, serta memperkenalkan diri kepada bapak 

suherman dan bapak menyambut dengan baik. Setelah 

itu saya dan bapak suherman berbincang-bincang 

tentang sejarah sekolah ini dan bapak suherman 

sedikit menanyakan apa saja yang mau dipertanyakan. 

Sampai disitu kepala sekolah mengatakan untuk 

pertanyaan selanjutnya bisa dilakukan keesokann 

harinya. Dikarnakan ada tugas yang dilakukan yang 

mana bahwa kepala sekolah sedang mengontrol 

stafnya melakukan perombakan laboraturium.  

Pukul 10:00 Wib di 

ruang laboraturium 

Saya berpamitan dengan kepala sekolah dan saya 

mengucapkan terimakasih kepada bapak suherman 

yang telah menyambut saya dengan baik dan saya 

bersalaman dengan bapak.  
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LEMBARAN OBSERVASI 

Nama Sekolah             :SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak  

Alamat Sekolah           :Jl. Sumas HS. Jaya  

Tanggal Observasi   :21 Januari 2020 

Jam      :08:00 Wib 

Observasi Ke                :Kedua 

Setting Observasi 

Di halaman depan 

gerbang sekolah 

pada tanggal 21 

Januari 2020 Pukul 

09:00 Wib 

Saya tiba di sekolah ketika bel masuk jam pertama, saya 

pun langsung ke meja piket dan bersalaman dengan 

beberapa guru yang baru datang ke meja piket, saya 

bercerita-cerita dengan beberapa guru yang ada disana. 

Lalu guru piket memberi tau kepala sekolah bahwa saya 

ingin mewawancarai.  

Di Ruang 

Laboraturium 09:30 

Setibanya di ruangn laoraturium saya langsung bersalaman 

denganbapak suherman selaku  kepala sekolah dan saya 

juga menanyakan kabar. Bapak surheman berecita terlebih 

dahulu dengan saya sebelum memulai wawancara. Setelah 

saya menanyakan saya langsung bertanya mengenai 

pelaksanaa tugas kepala sekolah sebagai manajer. Lalu 

kepal sekolah memberi jawaban bahwa itu harus ada 

perencanaannya, pengorganisasian, pengarahan, 

pengontrolan dan evaluasi. Kepala sekolah sangat 

memberikan informasi ke pada saya mengenai hal tersebut. 

 

Di Ruang 

Laboraturium pukul 

10:00  

Sembari mewawancarai saya melihat bapak suherman juga 

melaksanakan pengontrolan kepada karyawan yang 

melakukan merenovasi labaoraturium IPA. 

Area lingkungan Saya melihat-lihat lingkungan sekolah dan berkeliling 

Komuni 

kasi efektif 

komunik

asi 

efektif 

Tugas 

kepala 

sekolah 

sebagi 

manajer 

Pengon-

trolan 



 
 

 
 

SMA Negeri 1 

Minas 10:15 Wib 

serta mengambil dukumentasi dengan memfotoi yang ada 

disekitar sekolah tersebut untuk menjadi dokumentasi 

skrpsi. Setelah itu saya juga berfoto dengan kepala sekolah 

 

 

Ruang guru pukul 

10:30 Wib 

 

Saya menemui guru untuk menambah informan 

pendukung dalam penelitian. Dan saya berjumpa dengan 

ibu emilia dan ibu poppi, saya langsung memperkenalkan 

diri dan bersalaman dengan kedua guru tersebut. Dan kami 

berduapun berbincang-bincang dengan baik tentang 

pertanyaa-pertanyaan yang saya berikan kepada ibu 

tersebut. 

Ruang guru pukul 

10:45 Wib 

Di saat saya berbincang dengan ibu poppi dan emilia saya 

dihampiri salah satu guru menyapa saya dan memberi 

senyuman kepada saya dan saya menjawab  apa yang ibu 

tersebut tanyakan, guru tersebut bernama ibu sandra. 

 

Ruang guru pukul 

11: 00 Wib 

 

Saya berpamitan dengan guru dan saya mengucapkan 

terimakasih kepada ibu yang telah menyambut saya 

dengan baik dan saya bersalaman dengan ibu.  
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LEMBARAN OBSERVASI 

Nama Sekolah       :SMA Negeri 1 Minas Kabupaten Siak 

Alamat Sekolah     :Jl. Sumas, HS. Jaya 

Tanggal Observasi :11 Febuari 2020 

Jam           :08:00 Wib 

Observasi Ke          :Ketiga 

Setting Observasi 

Di halaman gerbang 

sekolah lalu saya 

bejalan ke meja piket  

pukul 08:00 Wib 

Tanggal 11 Febuari 

2020 

Saya berjumpa dengan guru piket dan kebutulan di meja 

piket ada kepala sekolah yang sedang berbicara dengan 

guru tersebut yang kepala sekolah lakukan memberi 

arahan saat bekerja. Kemudian saya menghampiri bapak 

suherman dan guru tersebut dengan mengucapkan salam 

dan menanyakan kabar kepala sekolah dan guru.  

Meja Piket di depan 

halaman sekolah 

pukul 08:20 Wib 

Saya melanjutkan wawacara dengan kepala sekolah, 

menanyakan program apa saja untuk pengembangan 

karier guru. Dan bapak suherman menjawab adanya 

MGMP di sekolah pelatihan mandiri dan pelatihan 

individu.  

Meja Piket di depan 

halaman sekolah 

pukul 08:20 Wib 

Di saat berbincang dengan kepala sekolah, ada wali 

murid yang datang untuk menanyakan permasalahan 

membayar baju seragam kepada kepala sekolah. Di saat 

itu wali murid tidak teriam kalau anaknya tidak sekolah 

dengan alasan ada guru yang bilang bahwa, jika tidak 

pakai baju seragam sekolah maka tidak diperbolehkan 

masuk. Di situ kepala sekolah memberikan penyelesaian 

dengan baik agar tidak terjadi kesalapahaman, kepala 

sekolah memberi pelayanan baik dan memecahkan 

Menggerak

kan staf 

saat bekerja 

Komuni-

kasi 

efektif 

Pengemba

ngan 

program 
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guru 

Diklat 
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Langkah 
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dari 

timbulnya 

pertentanga

n, kekacuan 



 
 

 
 

permasalahan tersebut dengan berkepala dingin. 

 Setelah permasalah selesai, kepala sekolah menemui guru 

anak murid yang belum membayar baju seragam. Dan 

kepala sekolah manasehati guru tersebut untuk tidak 

dengan cara tidak boleh masuk sekolah. Kepala sekolah 

mengarahkan kepada guru untuk mencari solusi dengan 

cara lain. 

  

 

 

Ruang guru pukul 

09:30 Wib 

Saya menjumpai ibu emelia dan ibu poppi, untuk 

mempertanyakan jenjang karier yang telah didapati. Ibu 

emelia mertugas di bagian kesiswaan, dahulunya ya ibu 

guru honor di tahun 1998 dan alhamdulillah sekarang 

sudah naik jabatan ibu. Ibu poppi menjabat sebagai guru 

sosiologi dan staf di bagian kesiswan 

 

 

Ruang TAS pukul 

10:00 wib 

 

 

Saya menjumpai ibu hesti di ruangan TAS, ibu tersebut 

menyambut dengan baik dan mempersilahkan saya untuk 

berbincang.  Perbincangan saya dengan ibu hesti tentang 

pembiayaan mengenai pelaksanaan pembiayaan pelatihan 

dan ibu hesti memberi jawaban bahwa pembiayaannya 

itu adanya RAPB, dana BOS serta biaya individu guru 

dalam mengikuti pelatihan. 
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Ruang guru pukul 

10:30 wib 

 

Saya berfoto bersama kepala sekolah dan guru. 

Ruang kepala sekolah 

pukul 11:00 wib 

Saya dipersilahkan masuk oleh kepala sekolah dan saya 

melihat bahwa banyaknya pengahragaan seperti piala 

peserta didik dan tenaga pendidik yang mengikuti 

perlombaan serta prestasi yang dimiliki guru. 

 

 

Ruang kepala sekolah 

pukul 11:15 wib 

Saya berpamitan dengan kepala sekolah dengan 

mengucapkan terimaksih kepada bapak suherman yang  

mana telah memberikan penyambutan yang baik dalam 

pelaksaan penelitian yang saya lakukan. Bapak suherman 

sangat ramah dan baik yang mana telah mengizinkan 

saya penelitian di sekolahnya. 
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NO Aspek yang diobservasi Temuan Lapangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Implementasi Tugas Kepala 

Sekolah  

Sebagai Manajer 
 

 

 

 

a. Planning Perencanaan yang kepala sekolah 

buat untuk  kegiatan kepala 

sekolah sebagai manajer untuk 

pengembangan karier guru dan 

perencanaan tersebut sudah ada 

dalam bentuk RKJ, RKJM dan 

RKJP. 

b. Organizing 

 

Adanya organisasi dalam 

pendidikan, tentunya kepala 

sekolah akan lebih mudah dalam 

menjalankan tugasnya sebagai 

manajer. 

c. Directing/ Pengarahan  

 

Dalam Pengarahan yang 

dilakukan kepala sekolah sudah 

cukup baik dilakukan, adanya 

arahan yang diberikan kepala 

sekolah tentunya guru tersebut 

baik dalam menjalankan tugas dan 

sesuai dengan prosedurnya. 

d. Coordinating/ 

Pengkoordinasian  

 

Pengorganisasian sudah cukup 

baik yang dilakukan kepala 

sekolah. Hal ini dapat dilihat 

sewaktu penulis mewawancarai 

kepala sekolah dan guru. 

e. Pengawasan  

 

Dalam kegiatan tentunya kepala 

sekolah mengawaisi guru apalagi 

disaat kegiatan pelatihan 

berlangsung  di sekolah kepala 

sekolah mengawasi guru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegembangan Karier Guru 

 
 

a. Pengembangan karier, 

pendidikan, pelatihan, dan 

pembelajaran 

 

 

Dapat dilihat bahwa selama 

penulis wawancarai bahwa adanya 

kegiatan pendidikan dan pelatihan 

yang dilakukan guru, serta adanya 

guru yang melanjuti jenjang 

pendidikannya. 



 
 

 
 

2.  b. Program pelatihan  Dalam pelaksanaan pelatihan guru 

tentunya guru mengadakan 

program pelatihan sesuai dengan 

materi yang akan dilaksanakan, 

hal tersebut dikarnakan adanya 

guru yang merancang kegiatan 

tersebut bersama dengan kepala 

sekolah. 

c. Pembinaan, pelatihan, dan 

pengembangan 

 

Dapat dilihat bahwasaannya 

adanya pembinaan dari kepala 

sekolah untuk pengembangan 

karier guru. Dan penulis juga 

mendapatkan informasi bahwa 

pelatihan yang dilakukan dan 

diikuti oleh guru ada dua 

pelatihan yang mana bahwa 

pelatihan tersebut dilakukan 

secara mandiri dan dilakukan di 

sekolah melalui pelatihan MGMP. 

Dalam proses pengembangan 

karier guru, adanya guru tersebut 

banyak mengikuti pelatihan maka 

guru mendapatkan sertifikat serta 

kenaikkan jabatan. Hal tersebut 

dikarnakan guru telah banyak 

mengikuti pendidikan dan 

pelatihan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DAFTAR JUMLAH PENGKODEAN 

IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER 

UNTUK PENGEMBANGAN KARIER GURU DI SEKOLAH MENENGAH 

ATAS NEGERI 1 MINAS KABUPATEN SIAK 

 

1. Perkenalan peneliti 

2. Izin penelitian 

3. Pembukaan wawancara 

4. Membuat rencana tahunan sekolah (RKT, RKJP dan RKJM) untuk 

pengembangan karier guru diantaranya: 

a. Cara diklat (pendidikan dan pelatihan)  

1) Memberikan pelatihan di dalam dan diluar organisasi 

2) Memberikan pelatihan sambil bekerja (on the jop training) 

b. Cara non diklat 

1) Memberi penghargaan kepada pegawai 

2) Memberi sanksi pegawai 

3) Merotasi pegawai ke jabatan lain yang serta dengan semula 

c. Mutasi  

d. Jenis karier guru mencakup: 

1) Karier struktural 

2) Karier fungsional 

e. Perjalanan karier digolongkan menjadi tiga alternatif yaitu: 

1) Karier meningkat 

2) Karier menetap 

3) Karier menurun 

f. Rancangan prndidikan pelatihan: 

1) Sasaran 

2) Materi kurikulum 

3) Metodologi 

4) Sumber belajar 

5) Narasumber, fasilator 



 
 

 
 

6) Evaluasi 

7) In, out, off house training 

g. Pembinaan, pelatihan dan pengembangan 

1) Mendapatkan keerampilan 

2) Pengalaman  

3) Pendidikan untuk mencapai tujuan karier 

4) Penugasan 

5) Kenaikan pangkat 

6) Promosi 

7) Pembinaan dan pengembangan profesi diselenggarakan oleh 

masyrakat,  pemerintah, dan  pemerintah daerah 

8) Pembiyaan pelatihan 

5. Memiliki struktur organisasi untuk menjalankan tugas 

6. Pembagian kerja yang jelas untuk guru dan staf 

7. Pelimpahan wewenang 

8. Tanggung jawab kepala sekolah  

9. Kepala sekolah memberi arahan dan petunjuk 

10. Bekerjasama dalam tim 

11. Membimbing guru dan staf dengan memberi perintah (komando) 

12. Mendorong semangat kerja 

13. Menegakkan disiplin 

14. Keputusan  

15. Kebijaksanaan 

16. Memberikan motivasi kerja kepada bawahannya 

17. Langkah sikap pencegahan dari timbulnya (pertentangan, kekacuan, 

kekembaran (dublikasi), dan kekosongan tindakan 

18. Kepala sekolah memberikan pengontrolan 

19. Mesupervisi guru 

20. Meminitoring 

21. Mengevaluasi 

22. Komunikasi efektif 



 
 

 
 

23. Proaktif (berinisiatif melakukan sesuatu yang diyakini baik) untuk 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah, tidak hanya reaktif (hanya 

melaksanakan kegiatan jika ada petunjuk) 

24. Memiliki kemauan dan keberanian untuk menuntaskan setiap masalah 

25. Menjadi leader yang komunikatif 

26. Motivator bagi stafnya  

27. Memiliki sifat yang baik dalam diri kepala sekolah 

28. Memiliki kepekaan dan merasa ikut bersalah terhadap sesuatu  

29. Berani mengoreksi setiap kesalahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DAFTAR JUMLAH PENGKODEAN 

IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER 

UNTUK PENGEMBANGAN KARIER GURU DI SEKOLAH MENENGAH 

ATAS NEGERI 1 MINAS KABUPATEN SIAK 

Nama Pengkodean Wawancara Observasi 

Perkenalan peneliti √  

Izin penelitian √  

Pembukaa wawancara √  

Membuat rencana tahunan sekolah (RKT, RKJP 

dan RKJM) 

√  

Membuat rencana tahunan sekolah (RKT, RKJP 

dan RKJM) untuk pengembangan karier guru 

diantaranya: 

 

A. Pengembangan karier, pendidikan, pelatihan dan 

pembelajaran 

1. Cara diklat (pendidikan dan pelatihan)  

a. Memberikan pelatihan di dalam dan 

diluar organisasi 

b. Memberikan pelatihan sambil bekerja 

(on the jop training) 

2. Non diklat 

a. Memberi penghargaan kepada pegawai 

b. Memberi sanksi pegawai 

c. Merotasi pegawai ke jabatan lain yang 

serta dengan semula 

3. Mutasi  

 

 

4. Jenis karier guru mencakup: 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

a. Karier struktural 

b. Karier fungsional 

5. Perjalanan karier digolongkan menjadi tiga 

alternatif yaitu: 

a. Karier meningkat 

b. Karier menetap 

c. Karier menurun 

6. Rancangan prndidikan pelatihan: 

a. Sasaran 

b. Materi kurikulum 

c. Metodologi 

d. Sumber belajar 

e. Narasumber, fasilator 

f. Evaluasi 

g. In, out, off house training 

7. Pembinaan, pelatihan dan pengembangan 

a. Mendapatkan keterampilan 

b. Pengalaman 

c. Pendidikan untuk mencapai karier 

d. Penugasan 

e. Kenaikan pangkat 

f. Promosi 

g. Pembinaan dan pengembangan profesi 

diselenggarakan oleh masyrakat,  

pemerintah, dan  pemerintah daerah 

h. Pembiyaan pelatihan 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Memiliki struktur organisasi untuk menjalankan 

tugas  

√  

Pembagian kerja yang jelas untuk guru dan staf √  

Pelimpahan wewenang √  

Bekerjasama dalam tim √  

Membimbing guru dan staf  

 

√  

memberi perintah (komando) √  

Mendorong semangat kerja √  

Menegakkan disiplin   

Keputusan   

Kebijaksanaan   

Memberi motivasi kerja kepada bawahan (guru dan 

staf) 

√  

Langkah sikap pencegahan dari timbulnya 

(pertentangan, kekacuan, kekembaran (dublikasi), 

dan kekosongan tindakan 

√ √ 

Kepala sekolah memberikan pengontrolan √ √ 

Mesupervisi guru √  

Meminitoring √  

Mengevaluasi √  

Proaktif (berinisiatif melakukan sesuatu yang 

diyakini baik) untuk peningkatan mutu pendidikan 

di sekolah, tidak hanya reaktif (hanya 

melaksanakan kegiatan jika ada petunjuk) 

Memiliki kemauan dan keberanian untuk 

menuntaskan setiap masalah 

  



 
 

 
 

Memiliki kemauan dan keberanian untuk 

menuntaskan setiap masalah 

√ √ 

Menjadi leader yang komunikatif   

Motivator bagi stafnya  √  

Memiliki kepekaan dan merasa ikut bersalah 

terhadap sesuatu  

√  

Berani mengoreksi setiap kesalahan   √ √ 

Menjadi leader yang komunikatif   

Motivator bagi stafnya  √  

Memiliki kepekaan dan merasa ikut bersalah 

terhadap sesuatu  

 √ 

Memiliki sifat yang baik dalam diri kepala sekolah √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KATEGORI PENGOKEDEAN 

IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER 

UNTUK PENGEMBANGAN KARIER GURU DI SEKOLAH MENENGAH 

ATAS NEGERI 1 MINAS KABUPATEN SIAK 

A. Planning  

1. Membuat rencana tahunan sekolah (RKT, RKJP dan RKJM) yang akan 

berlaku pada tahun ajaran tahun berikutnya. ( I ) 

2. Dalam rencana program tahunan tersebut antara lain salah satunya 

yaitu:  

a. Membuat rencana tahunan sekolah (RKT, RKJP dan RKJM) untuk 

pengembangan karier guru diantaranya: 

1) Cara diklat (pendidikan dan pelatihan) ( I ) 

a) Memberikan pelatihan di dalam dan diluar organisasi ( I )  

2) Cara non diklat 

a) Memberi penghargaan kepada pegawai ( I ) 

3) Jenis karier guru mencakup: 

a) Karier struktural 

b) Karier fungsional 

4) Perjalanan karier digolongkan menjadi tiga alternatif yaitu: 

a) Karier meningkat ( I/O ) 

5) Rancangan prndidikan pelatihan: 

a) Sasaran ( I/O ) 

b) Materi kurikulum ( I ) 

c) Metodologi ( I ) 

d) Sumber belajar ( I ) 

e) Narasumber, fasilator ( I ) 

f) Evaluasi ( I ) 

6) Pembinaan, pelatihan dan pengembangan 

a) Kenaikan pangkat ( I ) 

b) Pembinaan dan pengembangan profesi diselenggarakan 

pemerintah ( I ) 



 
 

 
 

B. Organizing  

1. Memiliki struktur organisasi untuk menjalankan tugas ( I ) 

2. Pembagian kerja yang jelas untuk guru dan staf ( I ) 

3. Pelimpahan wewenang ( I ) 

4. Tanggung jawab kepala sekolah ( I ) 

5. Memiliki sifat yang baik dalam diri kepala sekolah ( I/ O ) 

C. Directing  

1. Kepala sekolah memberikan arahan dan petunjuk ( I ) 

2. Membimbing guru dan staf dengan memberi perintah ( I ) 

3. Mendorong semangat kerja ( I ) 

4. Komunikasi efektif ( I/ O) 

D. Coordinating  

1. Langkah sikap pencegahan dari timbulnya pertentangan dan kekacuan ( 

I / O ) 

E. Controling  

1. Kepala sekolah memberikan pengontrolan ( I/ O ) 

2. Mesupervisi guru ( I ) 

3. Meminitoring ( I ) 

4. Mengevaluasi ( I ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

OUTLINE 

IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER 

UNTUK PENGEMBANGAN KARIER GURU DI SEKOLAH MENENGAH 

ATAS NEGERI 1 MINAS KABUPATEN SIAK 

A. Planning (perencanaan) 

1. Membuat rencana tahunan sekolah (RKT, RKJP dan RKJM) yang 

akan berlaku pada tahun ajaran tahun berikutnya. 

a. Bapak Suherman: “Ya tentunya kepala sekolah membuat RKT, 

RKJM dan RKJP  untuk melakukan kegiatan pelaksanaan untuk 

pengembangan karier guru”. 

b. Ibu poppi: “tentunya sudah ada perencanaan yang dibuat untuk 

jangka pendek dan jangka panjang”. 

c. Ibu emilia: “ya tentunya membuat perencanaan untuk satu tahun 

dan sampai empat tahun kedepannya. Kegiatan-kegiatan 

pelatihan dan pegembangan karier guru itu termasuk sudah ada 

di dalam RKJM dan RKJP”. 

2. Dalam rencana program tahunan tersebut antara lain salah satunya 

yaitu membuat (RKT, RKJP dan RKJM) untuk pengembangan 

karier guru diantaranya: 

a. Cara diklat (pendidikan dan pelatihan) dan non diklat 

1) Bapak suherman: “contohnya saja dari guru di sekolah ini 

ada yang melanjutkan S2 nya ke universitas pendidikan 

indonesia yang berada di bandung. Ibu Yonna Eryani 

S,kom” 

2) Bapak suherman: “sebelumnya kepala sekolah beserta 

wakilnya telah membuat kegiatan pelatihan peningkatan 

kompetensi dan pelatihan menggunakan media informatika” 

 

3) Bapak suherman: “kalau pelatihan MGMP itu diadakan 

untuk guru permata pelajaran”. 



 
 

 
 

4) Ibu poppi: “Ya, ada salah satu guru kita yang melanjutkan 

pendidikannya nak”. 

b. Memberikan pelatihan di dalam dan diluar organisasi  

1) Ibu emilia: “Kegiatan ini dilakukan di lingkungan SMA 

Negeri 1 Minas dan itu di ruangan aula kita”. 

2) Ibu hesti: “Dan bisanya guru mata pelajaran dan guru kelas 

yang mengikuti pelatihan MGMP, kalau staf-staf KTU 

ingin mengikuti pelatihan  bisanya pelatihan mandiri dek 

3)  Ibu poppi; “Ya ibu mengukutinya selama 10 hari ya pada 

waktu itu dan pelaksaannnya berlokasi di kabupaten 

pelalawan”. 

c. Non diklat 

1) Bapak suherman: “Berupa rewoard dan penghargaan seperti 

sertifikat salah satunya dan jika guru tersebut sudah naik 

pangkatnya”. 

d. Karier meningkat  

1) Ibu poppi: “dengan mengikuti berbagai pelatihan yang saya 

lakukan itu merupakan suatu penghargaan yang saya dapati 

dan juga saya bisa dapat menaiki pangkat dan alhamudillah 

saya juga sudah mendapatkan golongan PNS”. 

2) Ibu emeilia: “Mengenaia peningkatan pangkat itu juga 

merupakan bagaimana tenaga pendidik melakukan 

pengikutan pelatihan, jika banyak mereka mengikuti 

kegiatan pelatihan, maka mereka dapat menaiki kenaikan 

pangkat atau karier”. 

e. Rancangan prndidikan pelatihan: sasaran, materi kurikulum, 

metodologi, sumber belajar, narasumber. 

1) Bapak suherman: “dikarnkan seluruh anggota tenaga 

pendidik dan kependidikan akan mengikutinya secara 

keseluruhan”. 



 
 

 
 

2) Ibu poppi: “dikarnakan disini pelatihannya mencakup 

keseluruhan guru yang mengikutinya 

3) Bapak suherman: “di tahun 2018-2019 itu adanya tema 

pelatihan cara melakukan menggunakan media teknologi 

seperti memakai atau membuat Power Point secara menarik 

dan benar”. 

4) Ibu emilia: “Kalau di tahun 2018 yang lalu itu sekolah 

mengadakan pelatihan pengembangan TIK di pelatihan itu 

guru-guru dilatih untuk membuat power point yang baik 

dan menarik serta melatih guru menggunakan media 

komputer yang lebih mahir lagi” 

5) Ibu poppi: “itu pematerinya adalah bapak wildan dari widia 

suara. Bapak tersebutlah yang memberi mateti pelaksanaan 

pelatihan berlangsung”. 

6) Ibu emilia: “selama pelatihan berlangsung guru 

mendapatkan berupa buku panduan yang isinya tentang  

tema pelatihan berlangsung. Dengan adanya buku panduan 

maka sangat membantu para tenaga pendidik dan 

kependidikan selama proses berlangungnya pelatihan”. 

7) Ibu emilia: “selama pelatihan berlangsung guru 

mendapatkan berupa buku panduan yang isinya tentang  

tema pelatihan berlangsung. Dengan adanya buku panduan 

maka sangat membantu para tenaga pendidik dan 

kependidikan selama proses berlangungnya pelatihan”. 

f.  Kenaikan pangkat  

1) Bapak suherman: “Banyak sertifakat yang dimiliki oleh 

individu guru maka itu merupakan peluang besar untuk 

dapat menaiki kerier yang dimilikinya dan guru tersebut 

juga mendapatkan golongan yang baik dan mendapatkan 

jabatan sesuai dengan kemampuannya”. 



 
 

 
 

2) Ibu emilia: “Dengan adanya sertifikat-sertifkat yang 

dimiliki selama mengikuti pelatihan. Maka tenaga pendidik 

dapat menaiki pangkat dan karier”. 

3) Ibu poppi: “dengan mengikuti berbagai pelatihan yang saya 

lakukan itu merupakan suatu penghargaan yang saya dapati 

dan juga saya bisa dapat menaiki pangkat dan alhamudillah 

saya juga sudah mendapatkan golongan PNS.”. 

4) Ibu hesti: “Ya kalau di bidang administrasi itu kenaikan 

pangkatnya dengan ada ujian mandiri dek, secara reguler 

empat tahun sekali:”. 

g. Pembinaan dan pengembangan profesi diselenggarakan 

pemerintah  

1) Bapak Suherman: ”Pendapat saya mengenai ini yaitu, 

kurangnya kebijakan dari pemerintah, dikarnakana 

pemerintah pusat langsung menyerahkan ke kepala sekolah 

dalam pelatihan guru. Kalau tahun-tahun sebelumnya 

adanya penyelenggaraan ataupun pelatihan dari pemerintah 

dan itu dananya juga dari pemerintah. Contohnya saja 

dahulu ada namanya penataran untuk guru”. 

2) Ibu poppi: ” di tahun 2015 ada beberpa guru yang diutus 

untuk melakukan pelaksanaan pelatihan K 13”. 

3) Ibu emilia: “dari pemerintah tentunnya. Dana dari 

pemerintah sangat-sangat mendukung dalam proses 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guru. Di tambah lagi 

adanya informasi dan kesesuaian tentang pendidikan dan 

pelatihan guru”. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

B. Organizing (organisasi) 

1. Memiliki struktur organisasi untuk menjalankan tugas  

a. Bapak suherman: “kami telah membentuk struktur organisasi 

yang mana pada dasarnya telah ada tugas dari masing-masing 

dari guru-guru tersebut, adanya bidang waka kesiswaan, 

kurikulum, sarana prasarana, humas dan tata usaha. Dari 

masing-masing tugas tersebut, guru terseubtalah yang 

menjalankan dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya 

untuk pengembangan karier guru”. 

b. Ibu poppi: “Ya pengorganisaiannya tentunya, dengan adanya 

struktur organisasi yang telah di buat, maka orang-orang yang 

ada didalam struktur tersebut harus bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.”. 

c. Ibu emilia: “Pengorganisasiannya ya, dengan adanya struktur 

organisasi yang telah kami buat bersama baik itu kepala sekolah 

maupun tenaga pendidik lainnya, maka orang-orang yang ada 

didalam struktur tersebut harus bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.” 

2. Pembagian kerja yang jelas untuk guru dan staf  

a. Bapak suherman: “kami telah membentuk struktur organisasi 

yang mana pada dasarnya telah ada tugas dari masing-masing 

dari guru-guru tersebut”. 

b. Ibu poppi: “dari struktur organisasi, disitu sudah ada bagian-

bagian tugas guru dalam pelaksanaan kerja guru”. 

3. Pelimpahan wewenang  

a. Ibu poppi: “Ya tentu ada dikarnakan pelimpahan wewenang itu 

sangat perlu sekali dilakukan dalam pelaksanaan tugas kerja 

guru. Kita bisa lihat dari struktur organisasi, disitu sudah ada 

bagian-bagian tugas guru dalam pelaksanaan kerja guru. Jadi, 

kepala sekolah tinggal memberi perintah kepada guru dalam 

pelaksanaan kegiatan kerja yang ada di sekolah ini”. 



 
 

 
 

b. Ibu emilia: “Ya tentu ada nak”. 

4. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah 

a. Bapak suherman: “Saya sebagai kepala sekolah harus membuat 

atau melakukan EDS (evaluasi diri sekolah), menganailsis 

SWOT, membuat program, dan mengevaluasi”. 

5. Memiliki sifat yang baik dalam diri kepala sekolah  

a. Ibu emilia dan ibu poppi: “Bapak suherman sangat ramah dan 

baik”. 

C. Directing  

1. Kepala sekolah memberikan arahan dan petunjuk  

a. Bapak suherman: “Dan saya sebagai kepala sekolah juga 

mengarahkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

pengembangan dan pelatihan guru dengan melalui pelatihan”. 

b. Ibu emilia: “Arahannya ya nak tentnya bapak memberikan 

nasehat dan motivasi ke kami”. 

2. Membimbing guru dan staf dengan memberi perintah ( I ) 

a. Ibu poppi: “Disitu bapak membimbing guru jika ada kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas pendidik dan kependidikan yang 

tidak bagus dilaksanakannya 

b. Ibu emilia: “Ya upaya yang dilakukan bapak ya tentunya 

membimbing, memberi petunjuk guru dan staf dalam bekerja”. 

3. Mendorong semangat kerja  

a. Bapak suherman: “menasehati dengan baik kepada guru jika 

kurang baik dalam menjalan tugasnya maupun di saat pelatihan 

juga memberi supoart kepada guru agar guru tersebut senang.” 

b. Ibu emilia: “Dorongan yang di berikan kepala sekolah kepada 

ibu dan guru-guru yang lainnya, diantaranya yaitu  berupa 

motivasi yang kepala sekolah berikan”. 

c. Ibu hesti: “Memberi semangat kepada guru dan staf serta 

memotivasi”. 

 



 
 

 
 

D. Coordinating  

1. Langkah sikap pencegahan dari timbulnya pertentangan dan 

kekacuan  

a. Bapak suherman: “jika ada terjadinya ada hambatan maka itu 

harus bisa kita cegah agar tidak terjadinya hal yang tidak 

diinginkan  untuk meiningkatkan pengembangan karier guru. 

Dan jika ada gangguan, maka panitia sebelum melakukan 

pelaksanaan pelatihan harus sudah memiliki solusi untuk 

pencegahan yang tidak diinginkan, agar proses pelaksaana 

pelatihan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang telah 

direncanakan bersama”. 

b. Ibu poppi: “Ya.. tindakannya seperti melakukan siap siaga 

untuk tidak terjadinya hambatan dalam proses pengembangan 

karier guru.”. 

c. Ibu emilia: “Ya.. tindakannya seperti melakukan siap siaga 

untuk tidak terjadinya hambatan dalam proses pengembangan 

karier guru. Kepala sekolah membuat perencanaan-perencaan 

yang baik dalam melakukan kegiatan”. 

E. Controling  

1. Kepala sekolah memberikan pengontrolan  

a. Bapak suherman: “Dengan adanya tindak lanjut, yaitu saya 

adakan supervisi dan meminitoring setelah adanya kegiata 

tersebut”. 

2. Mesupervisi guru  

a. Ibu poppi: “Yaa ada nak dengan kegiatan mensupervisi itu 

biasanya”. 

b. Ibu poppi: “Yaa tentunya kepala sekolah memberikan kepada 

guru melalui penilaian dengan cara mensupervisi”. 

3. Meminitoring  

a. Bapak suherman: “cara menindak lanjuti, contohnya pengadaan 

supervisi, meminitoring dan mengevaluasi”. 



 
 

 
 

4. Mengevaluasi  

a. Bapak suherman: “setelah adanya perencanaan kepala sekolah 

maka kepala sekolah mengevalusai kembali, kendala apa saja 

yang terjadi, dan apa saja yang belum tercapai”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Penghargaan Peseta Didik dalam mengikuti lomba  

Penghargaan Kepala Sekolah dan Tenaga pendidik  

 



 
 

 
 

 
Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 
Foto bersama tenaga pendidik selesai wawancara 

 

 



 
 

 
 

 
Visi dan Misi SMA Negeri 1 Minas 

 

 
Lapangan SMA Negeri 1 Minas 

 

 



 
 

 
 

 
Lokal-lokal SMA Negeri 1 Minas 

 

 
Galeri Penghargaan Sekolah SMA Negeri 1 Minas 
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