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BAB II

KAJIAN TEORI

1. KAJIAN TEORETIS

A. Peran Kepala Sekolah

Pihak sekolah dalam menggapai visi dan misi pendidikan perlu

ditunjang oleh kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan roda

kepemimpinannya. Meskipun pengangkatan kepala sekolah tidak

dilakukan secara sembarangan, bahkan diangkat dari tenaga pedidik yang

ssudah berpengalaman atau mungkin sudah lama menjabat sebagai wakil

kepala sekolah, namun tidak dengan sendirinya membuat kepala sekolah

professional dalam melakukan tugas. Berbagai kasus masih menunjukan

masih banyak kepala sekolah yang terpaku dengan urusan-urusan

administrasi, yang sebenarnya bias dilimpahkan kepada tenaga

administrasi. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan kepala sekolah merupakan

pekerjaan berat, yang menuntut kemampuan ekstra.

Dinas pendidikan (dulu: Debdikbud) telah menetapkan bahwa

kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai:

edukator, manajer, administrator, dan supervisor (EMAS). Dalam

perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai

leader, innovator, dan motivator disekolahnya. Dengan demikian dalam

paradigm baru manajemen pendidikan, kepala sekolah sedikitnya harus
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mampu berfungsi sebagai educator, manajer, administrator, supervisor,

leader, innovator, motivator ( EMASLIM).

Prespektif kedepan mengisyaratkan bahwa kepala sekolah juga

harus mampu berperan sebagai figure dan mediator, bagi perkembangan

masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian pekerjaan kepala

sekolah semakin hari semakin meningkat, dan akan selalu meningkat

sesuai perkembangan pendidikan yang diharapkan.

Dalam hal ini, pekerjaan kepala sekolah tidak hanya sebagai

EMASLIM, tetapi akan berkembang menjadi EMASLIM-FM. Semua itu

harus dipahami oleh kepala sekolah, dan yang lebih penting adalah

bagaimana kepala sekolah mampu mengamalkan dan menjadikan hal

tersebut dalam bentuk tindakan nyata di sekolah. Pelaksanaan peran,

fungsi dan tugas tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena

saling terkait dan saling mempengaruhi, serta menyatu dalam pribadi

kepala sekolah professional. Kepala sekolah yang demikianlah yang akan

mampu mendorong visi menjadi aksi dalam paradigma baru manajemen

pendidikan1.

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai educator,

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk membimbing

tenaga pendidik. Menurut keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan

nomer 0296/U/1996, merupakan landasan penilaian kinerja kepala

sekolah. Kepala sekolah sebagai educator harus memiliki kemampuan

1 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional, PT, Remaja Rosdakarya, TH, 2009, H, 97.
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strategi untuk membimbing tenaga pendidik, membimbing tenaga

pendidik non tenaga pendidik, membimbing peserta didik,

mengembangkan tenaga kependidikan, mengikuti perkembangan iptek dan

memberi contoh mengajar. Kemudian peran dan fungsinya sebagai

Manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi kepemimpinan yang tepat

untuk memberdayakan tenaga pendidik melalui kerja sama atau kooperatif,

memberi kesempatan kepada para tenaga pendidik untuk meningkatkan

profesinnya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidik dalam

berbagi kegiatan yang menunjang program sekolah. Selanjutnya peran dan

fungsinya sebagai administrator, kepala sekolah harus memiliki strategi

pengelolaan yang tepat untuk mengelola administrator kurikulum, peserta

didik, personalia, sarana dan prasarana, kearsiapan, dan keuangan, yang

berguna untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan produktivitas

sekolah. Serta peran dan fungsinya sebagai supervisor, kepala sekolah

harus memiliki strategi kepengawasan yang tepat untuk meningkatkan

kemampuan profesional tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas atau

mutu pendidikan.

Menurut keterangan diatas yang telah dibahas bahwasannya

pekerjaan kepala sekolah adalah Educator, Manajer, Administrator, dan

Supervisor (EMAS).

Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya, sesuai kebutuhan

masyarakat dan perkembangan zaman, peran kepala sekolah adalah

Leader, Innovator, Motivator.
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Dalam rangka ini untuk melakukan peran dan fungsinya sebagai

Leader, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk

menganalisis keperibadian, pengetahuan terhadap tenaga pendidik, visi

dan misi sekolah, kemampuan pengambil keputusan, dan kemampuan

berkomunikasi. Selanjutnya peran dan fungsinya sebagai Innovator, kepala

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk beradaptasi dan fleksibel

dalam menghadapi situasi baru, serta meningkatkan keprofesionalisme

tenaga pendidik disekolah.kemudian peran dan fungsinya sebagai

motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi untuk memberikan

motivasi kepada tenaga pendidik dalam melakukan berbagai tugas dan

fungsinya sebagai tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan

di sekolah.

Dengan demikian dalam paradigma baru yang telah dipaparkan

diatas peran kepala sekolah adalah Educator, Manajer, Administrator,

Supervisor, Leader, Innovator, Motivator (EMASLIM).2

B. Mutu Pendidikan.

Mutu pendidikan adalah Tingkat kecerdasan kehidupan bangsa

yang dapat diraih dari penerapan system pendidikan nasional3. Dalam

rangka umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan

suatu produk (hasil kerja atau upaya) baik berupa barang maupun jasa,

baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan

pengertian mutu, mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan.

2 Ibid.
3 Permendiknas Nomor 63 Tahun, 2009
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Dalam “proses pendidikan” yang bermutu terlihat berbagai input, seperti;

bahan ajar (kognitif,afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi

sesuai kemampuan tenaga pendidik), sarana sekolah, dukungan

administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lain serta penciptaan

saran yang kondusif.

Manajemen sekolah, merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai

filosofi tinggi. Ia harus dapat mencapai tujuan sekolah secara efektif dan

efesien. Pada hakekatnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan

performansi (kinerja) sekolah dalam pencapai tujuan-tujuan pendidikan,

baik tujuan nasional maupun institusional. Keberhasilan pencapaian

tersebut akan tampak dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang

berhasil dicapai oleh sekolah4, dengan dukungan kelas yang berfungsi

mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua

komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara tenaga

pendidik, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik

konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup subtansi

yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang

mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan”

mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu

tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan

10 tahun)5.

4 Rohiat. Manajemen sekolah, PT. Rafika Aditama. Bandung, Tahun 2008, H. 31.
5 Dedy mulyasa, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, TH,
2011, H, 120.
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Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement)

dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum,

Ebta atau Ebtanas). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di

suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu

misalnya: komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah

dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti

suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan.

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling

berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka

mutu dalam artian hasil (ouput) harus dirumuskan lebih dahulu oleh

sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau

kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu

pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung

jawab sekolah dalam school based quality improvement bukan hanya pada

proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai .

Untuk mengetahui hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah

“terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau “kognitif”

dapat dilakukan benchmarking (menggunakan titik acuan standar,

misalnya: NEM oleh PKG atau MGMP). Evaluasi terhadap seluruh hasil

pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya

(benchmarking) maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dilakukan

oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk

memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya. Dalam
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hal ini RAPBS harus merupakan penjabaran dari target mutu yang ingin

dicapai dan skenario bagaimana mencapainya. Dalam manajemen

peningkatan mutu sekolah diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor

– koridor tertentu antara lain sebagai berikut.

Sumber Daya; Sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam

mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat.

Penilaian pemerintah No 20 tahun 2003 tentang Pelaksanaan System

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 23 PP bahwa, “Sumberdaya pendidikan

adalah segla sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan

pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana

dan prasarana”.6 Selain pembiayaan operasional atau administrasi,

pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk: (i) memperkuat sekolah

dalam menentukan dan mengalolasikan dana sesuai dengan skala prioritas

yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, (ii) pemisahan

antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan (iii)

pengurangan kebutuhan birokrasi pusat7.

Pertanggung Jawaban (accountability); Sekolah dituntut untuk

memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Penilaian pemerintah No 20 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan System

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 30, “ Menteri adalah Menteri yang

bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional”8. Hal ini

merupakan perpaduan antara komitment terhadap standar keberhasilan dan

6 UU Sisdiknas, Sistem Pedidikan Nasional, TH, 2003, H, 3.
7 Ibrahim bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Bumi aksara, TH, 2006, H,6.
8 Locit, UU Sisdiknas, 2003.
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harapan atau tuntutan orang tua dan masyarakat. Pertanggung jawaban

(accountability) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat

dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka

meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan

informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah

harus memberikan laporan pertanggung jawaban dan memberikan

komunikasi kepada orang tua dan masyarakat serta pemerintah, dan

melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan

program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu9.

Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan

secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan

kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya.

Penilaian pemerintah No 20 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan System

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 19, “kurikulum adalah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”10. Melalui

penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap

siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan

melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan

agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai

ilmu pengetahuan, terampil, memilliki sikap arif dan bijaksana, karakter

9 Soewdi lazaruth, Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya, Yayasan Kanisius, Yogyakarta;
1984, H, 30
10 Locit, UU Sisdiknas, 2003.
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dan memiliki kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan

dalam kegiatan ini yaitu;

a. Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.

b. Bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan

kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan

efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.

c. Pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan

sebagai fenomena alamiah di sekolah.

Untuk melihat progres pencapain kurikulum, siswa harus dinilai

melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standar nasional dan

mencakup berbagai aspek kognitif, affektif dan psikomotor maupun aspek

psikologi lainnya. Proses ini memberikan masukan ulang secara obyektif

kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang

bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah

sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.11

Personil Sekolah; sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam

proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan

pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah,

guru dan staf lainnya). Penilaian pemerintah No 20 Tahun 2003 Tentang

Pelaksanaan System Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6, “Pendidik adalah

tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai tenaga pendidik, dosen,

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan

11Locit, Soewdi lazaruth, 1984.
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sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan”12. Sementara itu pembinaan profesional

dalam rangka pembangunan kapasitas dan kemampuan kepala sekolah dan

pembinaan keterampilan tenaga pendidik dalam pengimplementasian

kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus

menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu birokrasi di luar sekolah berperan

untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini

pengembangan profesioanl harus menunjang peningkatan mutu dan

pengharhaan terhadap prestasi perlu dikembangkan.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan

kewenangan kepada sekolah untuk mengkontrol sumber daya manusia,

fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya

pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan yang khas, atau muatan

lokal. Demikian pula mengirim tenaga pendidik untuk berlatih di institusi

yang dianggap tepat13.

Konsekwensi logis dari itu, sekolah harus diperkenankan untuk:

a. Mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritasnya didalam

kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah.

b. Memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai dan

menentukan apakah tujuannya telah sesuai kebutuhan untuk peningkatan

mutu.

12 Locit, UU Sisdiknas, 2003
13 Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Bumi aksara, TH, 2006, H,6.
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Menyajikan laporan terhadap hasil dan performannya kepada

masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan

(pertanggung jawaban kepada stake-holders).

C. Peranan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Secara garis besar, ruang lingkup tugas kepala sekolah dapat di

klasifikasikan ke dalam dua aspek pokok, yaitu pekerjaan di bidang

administrasi sekolah dan pekerjaan yang berkenaan dengan pembinaan

profesional kependidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut dengan

sebaik–baiknya, ada tiga jenis ketrampilan pokok yang harus dimiliki oleh

kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yaitu ketrampilan teknis (

technical skill ), ketrampilan berkomunikasi ( human relations skill ) dan

ketrampilan konseptual ( conceptual skill ).

Menurut persepsi banyak tenaga pendidik, keberhasilan

kepemimpinan kepala sekolah terutama dilandasi oleh kemampuannya

dalam memimpin. Kunci bagi kelancaran kerja kepala sekolah terletak

pada stabilitas dan emosi dan rasa percaya diri. Hal ini merupakan

landasan psikologis untuk memperlakukan stafnya secara adil,

memberikan keteladanan dalam bersikap, bertingkah laku dan

melaksanakan tugas.

Dalam konteks ini, kepala sekolah dituntut untuk menampilkan

kemampuannya membina kerja sama dengan seluruh personel dalam iklim

kerja terbuka yang bersifat kemitraan, serta meningkatkan partisipasi aktif
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dari orang tua murid. Dengan demikian, kepala sekolah bisa mendapatkan

dukungan penuh setiap program kerjanya.

Keterlibatan kepala sekolah dalam proses pembelajaran siswa lebih

banyak dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui pembinaan terhadap

para guru dan upaya penyediaan sarana belajar yang diperlukan.

Kepala sekolah sebagai komunikator bertugas menjadi perantara

untuk meneruskan instruksi kepada guru, serta menyalurkan aspirasi

personel sekolah kepada instansi kepada para guru, serta menyalurkan

aspirasi personel sekolah kepada instansi vertikal maupun masyarakat.

Pola komunikasi dari sekolah pada umumnya bersifat kekeluargaan

dengan memanfaatkan waktu senggang mereka. Alur penyampaian

informasi berlangsung dua arah, yaitu komunikasi top-down, cenderung

bersifat instruktif, sedangkan komunikasi bottom-up cenderung berisi

pernyataan atau permintaan akan rincian tugas secara teknis operasional.

Media komunikasi yang digunakan oleh kepala sekolah ialah: rapat dinas,

surat edaran, buku informasi keliling, papan data, pengumuman lisan serta

pesan berantai yang disampaikan secara lisan.14

Dalam bidang pendidikan, yang dimaksud dengan Tingkat

kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan system

pendidikan nasional15. Secara ringkas dapat disebutkan beberapa kata

kunci pengertian mutu, yaitu: sesuai standar (fitness to standard), sesuai

penggunaan pasar atau pelanggan (fitness to use), sesuai perkembangan

14 Ibrahim bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Bumi aksara, TH, 2006, H,7.
15 Permendiknas,Tentang System Pendidikan Nasional, Nomor 63 Tahun, 2009
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kebutuhan (fitness to latent requirements), dan sesuai lingkungan global

(fitness to global environmental requirements). Adapun yang dimaksud

mutu sesuai dengan standar, yaitu jika salah satu aspek dalam pengelolaan

pendidikan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Garvin seperti dikutip Gaspersz mendefinisikan delapan dimensi

yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik suatu mutu, yaitu:

(1) kinerja (performance), (2) feature, (3) kehandalan (reliability), (4)

konfirmasi (conformance), (5) durability, (6) kompetensi pelayanan

(servitability), (7) estetika (aestetics), dan (8) kualitas yang dipersepsikan

pelanggan yang bersifat subjektif.

Dalam pandangan masyarakat umum sering dijumpai bahwa mutu

sekolah atau keunggulan sekolah dapat dilihat dari ukuran fisik sekolah,

seperti gedung dan jumlah ekstra kurikuler yang disediakan. Ada pula

masyarakat yang berpendapat bahwa kualitas sekolah dapat dilihat dari

jumlah lulusan sekolah tersebut yang diterima di jenjang pendidikan

selanjutnya. Untuk dapat memahami kualitas pendidikan formal di

sekolah, perlu kiranya melihat pendidikan formal di sekolah sebagai suatu

sistem. Selanjutnya mutu sistem tergantung pada mutu komponen yang

membentuk sistem, serta proses yang berlangsung hingga membuahkan

hasil.

Dalam pelaksanaan manajemen peningkatan mutu, Kepala sekolah

harus senantiasa memahami sekolah sebagai suatu sistem organik. Untuk
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itu kepala sekolah harus lebih berperan sebagai pemimpin dibandingkan

sebagai manager. Sebagai leader maka kepala sekolah harus16 :

1. Lebih banyak mengarahkan dari pada mendorong atau memaksa.

2. Lebih bersandar pada kerjasama dalam menjalankan tugas

dibandingkan bersandar pada kekuasaan atau SK.

3. Senantiasa menanamkan kepercayaan pada diri guru dan staf

administrasi. Bukannya menciptakan rasa takut.

4. Senantiasa menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu daripada

menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu.

5. Senantiasa mengembangkan suasana antusias bukannya

mengembangkan suasana yang menjemukan.

6. Senantiasa memperbaiki kesalahan yang ada dari pada menyalahkan

kesalahan pada seseorang, bekerja dengan penuh ketangguhan

bukannya bermalas-malasan karena serba kekurangan.

Menurut para ahli kepala sekolah merupakan salah satu

sumberdaya sekolah yang disebut sumberdaya manusia jenis manajer

(SDM-M) yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan

menyerasikan sumberdaya manusia jenis pelaksana (SDM-P) melalui

sejumlah input manajemen agar SDM-P menggunakan jasanya untuk

bercampur tangan dengan sumberdaya selebihnya (SD-slbh), sehingga

proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik untuk

menghasilkan output yang diharapkan.

16 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional, PT, Remaja Rosdakarya, TH, 2009, H, 97
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Secara umum, karakteristik kepala sekolah tangguh dapat

dituliskan sebagai berikut :

a) Memiliki wawasan jauh kedepan (visi) dan tahu tindakan apa yang

harus dilakukan (misi) serta paham benar tentang cara yang akan

ditempuh (strategi).

b) Memiliki kemampuan mengkoordinasikan dan menyerasikan seluruh

sumberdaya terbatas yang ada untuk mencapai tujuan atau untuk

memenuhi kebutuhan sekolah (yang umumnya tak terbatas).

c) Memiliki kemampuan mengambil keputusan dengan terampil (cepat,

tepat, cekat, dan akurat).

d) Memiliki kemampuan memobilisasi sumberdaya yang ada untuk

mencapai tujuan dan yang mampu menggugah pengikutnya untuk

melakukan hal-hal penting bagi tujuan sekolahnya.

e) Memiliki toleransi terhadap perbedaan pada setiap orang dan tidak

mencari orang-orang yang mirip dengannya, akan tetapi sama sekali

tidak toleran terhadap orang-orang yang meremehkan kualitas,

prestasi, standar, dan nilai-nilai.

f) Memiliki kemampuan memerangi musuh-musuh kepala sekolah, yaitu

ketidakpedulian, kecurigaan, tidak membuat keputusan, mediokrasi,

imitasi, arogansi, pemborosan, kaku, dan bermuka dua dalam bersikap

dan bertindak.

Adapun peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan

dapat dijelaskan sebagai berikut:
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1. Kepala sekolah menggunakan “pendekatan system supervisor,

educator, dan administrator” yang meliputi sebagai dasar cara

berpikir, cara mengelola, dan cara menganalisis kehidupan sekolah.

Oleh karena itu, kepala sekolah harus berpikir sistem (bukan

unsystem), yaitu berpikir secara benar dan utuh, berpikir secara runtut

(tidak meloncat-loncat), berpikir secara holistik (tidak parsial),

berpikir multi-inter-lintas disiplin (tidak parosial), berpikir entropis

(apa yang diubah pada komponen tertentu akan berpengaruh terhadap

komponen-komponen lainnya); berpikir “sebab-akibat” (ingat

ciptaan-Nya selalu berpasang-pasangan); berpikir interdipendensi dan

integrasi, berpikir eklektif (kuantitatif dan kualitatif), dan berpikir

sinkretisme.

2. Kepala sekolah berperan sebagai, leader, innovator, dan motivator, ,

yang memiliki input manajemen yang lengkap dan jelas, yang

ditunjukkan oleh kelengkapan dan kejelasan dalam tugas (apa yang

harus dikerjakan, yang disertai fungsi, kewenangan, tanggung jawab,

kewajiban, dan hak), rencana (diskripsi produk yang akan dihasilkan),

program (alokasi sumber daya untuk merealisasikan rencana),

ketentuan-ketentuan atau limitasi (peraturan perundang-undangan,

kualifikasi, spesifikasi, metoda kerja, prosedur kerja, dsb.),

pengendalian (tindakan turun tangan), dan memberikan kesan yang

baik kepada anak buahnya.
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3. Kepala sekolah memahami, menghayati, dan melaksanakan perannya

sebagai manajer (mengkoordinasi dan menyerasikan sumber daya

untuk mencapai tujuan), pemimpin (memobilisasi dan

memberdayakan sumberdaya manusia), pendidik (mengajak nikmat

untuk berubah), wirausahawan (membuat sesuatu bisa terjadi),

penyelia (mengarahkan, membimbing dan memberi contoh), pencipta

iklim kerja (membuat situasi kehidupan kerja nikmat),

pengurus/administrator (mengadminitrasi), pembaharu (memberi nilai

tambah), regulator (membuat aturan-aturan sekolah), dan pembangkit

motivasi (menyemangatkan)17.

Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk

mengelola mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah. Perubahan pertama

terjadi sejak ditetapkan Kepmendikbud RI nomor : 0296/U/1996 tanggal 1

Oktober 1996 dan Kepmendiknas RI Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah18.

Bedasarkan keputusan tersebut seorang Kepala Sekolah tidak lagi

sebagai pejabat struktural dengan eselon tertentu. Tetapi kepala sekolah

“Hanya” seorang guru yang atas dasar kompetensinya diberi tugas

tambahan mengelola satuan pendidikan. Jadi seorang kepala sekolah pada

dasarnya seorang guru, yaitu seorang guru yang dipandang memenuhi

17 E.Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Professional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2009,H,
101.
18 Kepmendikbud RI 1996, dan Kepmendiknas RI 2003, Tentang Pedoman Penugasan Guru
sebagai Kepala Sekolah
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syarat tertentu dalam memangku jabatan professional sebagai pengelola

satuan pendidikan dan pimimpin pendidikan.

Dengan demikian Peran kepala Sekolah adalah orang yang

menjalankan langsung tugas tambahan yang diberikan kepercayaan untuk

mengelola sekolah.

2. KONSEP OPERASIONAL

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap kerangka teoritis, dan ini dilakukan agar tidak

terjadi kesalah pahaman dalam penelitian.

Usaha kepala sekolah dikatan baik dalam Peran kepala sekolah

dalam meningkatkan mutu dan yang dimaksud mutu pendidikan yaitu yang

ditujukan kepada mutu tenaga pendidik, dan adapun peran kepala sekolah

dapat dikatakan baik apabila terdapat indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kepala sekolah sebagai Educator yaitu mengarahkan tenaga pendidik

dengan tipe kepemimpinanya yang berguna untuk mutu pendidikan.

2. Kepala sekolah sebagai Administrator yaitu mengupayakan kepuasan

pelayanan-pelayan sarana-prasaran sekolah agar dalam pengelolaan

peningkatan mutu pendidikan berjalan dengan lancar.

3. Kepala sekolah sebagai Supervisor yaitu melaksanakan pengawasan

terhadap kineja tenaga pendidik dilapangan yang berguna untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

4. Kepala sekolah sebagai Leader yaitu melengkapi menerapkan dan

menjalankan visi dan misi sekolah demi mewujudkan mutu pendidikan.
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5. Kepala sekolah sebagai Manajer yaitu memberikan izin kepada tenga

pendidik untuk mengikuti seminar-seminar untuk menjadikan tenga

pendidik yang professional demi untuk menopang mutu pendidikan.

6. Kepala sekolah sebagai Innovator yaitu mengadakan rapat atau pertemuan

antara tenaga pendidik dengan wali murid setiap tiga bulan sekali untuk

pembangunan sekolah yang berguna untuk menjalin kerjasama dalam

mewujudkan mutu pendidikan.

7. Kepala sekolah sebagai Motivator yaitu memberikan dorongan dan

semangat kerja kepada para tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu

pendidikan.19

C. PENELITIAN YANG RELEVAN.

Relevansi judul ini adalah peran komite sekolah dalam

meningkatkan mutu pendidikan di MTs Kampong Godang Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar, yang diteliti oleh Wilda Hasni Mahasiswa

Universitas Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan

kependidikan Islam, Tahun, 2006. Dari hasil ini mengatakan bahwa hasil

penelitian kurang baik dikarenakan, pertama, Faktor-faktor yang

mempengaruhi peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di

MTs Kampong Godang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dalam

pelaksanaan input pendidikan kurang baik. Kedua, sumber daya dalam

pengdaan perangkat lunak kurang memadahi dalam peningkatan mutu

pendidika.

19 Locit. Emulyasa, 2009.
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Selanjutnya relevansi penelitian ini adalah kepemimpinan kepala

madrasah terhadap guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTs Sabibul

Muttaqin di Desa Sanglar Kecamatan Rateh Kabupaten Indara Giri Hilir, yang

diteliti oleh Fathul Qarib, Mahasiswa Universitas Islam Negeri, Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan, Kependidikan Islam, tahun, 2005. Dari hasil

ini mengatakan bahwa hasil penelitian cukup baik dikarenaka, pertama dari

faktor pemahaman keprofesional kepala madrasah terhadap sekolah cukup

memadahi, kedua, waktu dan kesibukan dalam peningkatan mutu pendidikan

cukup diperhatikan.

Kemudian penelitian relevansi selanjutnya adalah peran kepala

sekolah dalam program pengembangan diri Siswa di SMP N 8 Pekanbaru,

yang diteliti oleh Mohd Wiyono, mahasiswa Universitas Islam Negeri,

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Kependidikan Islam, Tahun, 2008.

Hasil penelitian ini mengatakan kuran maksimal dikarenakan dalam

penelitaian, pertama, peran kepala sekolah dalam program pengembangan diri

Siswa kurang diperhatikan. Kedua, dalam program pengembangan diri Siswa,

kerja sama dari guru yang kurang baik. Ketiga, pengetahuan kepala sekolah

dalam pelaksaan program pengembangan diri Siswa jarang dilaksanakan.


