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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Kinerja Kepala Sekolah

a. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah produk yang dihasilkan oleh seorang pegawai

dalam satuan waktu yang telah ditentukan dengan kriteria yang

ditentukan pula.1 Kinerja menurut prawirosentono adalah usaha yang

dilakukan dari hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau oleh

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan

sesuai dengan moral maupun etika.

Kinerja kepala sekolah merupakan kemampuan untuk

melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dimiliki dalam menyelesaikan

suatu pekerjaan disekolah yang dipimpinnya.2 Kinerja merupakan hasil

kerja suatu organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan strategik,

kepuasan pelanggan dan kontribusinya terhadap lingkungan strategik.

Menutut Bernadin, Kene, dan Johnson (1995) mendefinisikan kinerja

sebagai outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan

strategik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta

1Husaini Usma, Op. Cit, h. 489.
2 Budi Suhardiman, Studi Pengembangan Kepala Sekolah Konsep dan Aplikasi, (Jakarta:

PT Rineka Cipta, 2012)h. 33.
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kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Oleh

karena itu, kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi

dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung

kepada banyak faktor.3Ada lima faktor dalam penilaian kinerja yang

populer yaitu:

1) Kualitas pekerjaan, meliputi: akurasi, ketelitian, penampilan dan

penerimaan keluaran.

2) Kualitas pekerjaan, meliputi: volume keluaran dan kontribusi.

3) Supervisi yang dibutuhkan, meliputi: saran, arahan, dan perbaikan.

4) Kehadiran, meliputi: regulasi, dapat dipercaya/ diandalkan dan

ketepatan waktu.

5) Konservasi, meliputi: pencegahan pemborosan, kerusakan dan

pemeliharaan peralatan.4

b. Prinsip dasar kinerja

Kinerja bekerja atas prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan

bersamaagar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Prinsip dasar

kinerja menjadi pondasi bagi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan.

Sebagai prinsip dasar kinerja adalah bersifat strategis, merumuskan

tujuan, menyusun perencanaan, mendapatkan umpan balik, melakukan

pengukuran, melakukan perbaikan kinerja, sifatnya berkelanjutan,

menciptakan budaya, melakukan pengembangan, berdasarkan pada

kejujuran memberikan pelayanan, menjalankan tanggung jawab,

3 Akdon, Strategic Management, ( Bandung: Alfabeta, 2009) h. 166
4 Akdon, Ibid, h. 488
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dirasakan seperti bermain, adanya rasa kasihan, terdapat konsensus dan

kerjasama serta terjadi komunikasi dua arah.5

c. Standar Kinerja

Standar kinerja adalah ukuran tingkat kinerja yang diharapkan

tercapai dan yang dinyatakan dalam suatu pernyataan kuantitatif.

Penerapan standar kinerja dapat bersumber dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku, keputusan manajemen, pendapat para ahli, atau

dasar pengalaman dari pekerjaan yang sama tahun-tahun sebelumnya.

Penetapan standar kinerja hendaknya memperhatikan  hal sebagai

berikut:

1) Identifikasi pelanggan yang jelas

2) Identitas stakeholder yang jelas

3) Hasil survei periodik mengenai macam dan mutu pelayanan yang

diinginkan pelanggan

4) Komlikasi pengaduan dan keluhan melalui kotak pengaduan sebagai

balikan

5) Telah tersedianya fasilitas informasi pelayanan yang mudah diakses

pelanggan

6) Adanya ketetapan mengenai jangka waktu maksimum pelayanan

(situasi)

7) Usaha memperbaiki kemampuan “ garis depan”6

5 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 11.
6 Wibowo, Ibid, h. 170.
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d. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi seseorang

yang telah memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

Penilaian kinerja memberikan masukan untuk menentukan

pengembangan pegawai dan organisasi dimasa yang akan datang.

Aspek penilaian yang diperlukan dalam menilai kinerja yaitu:

1) Kepemimpinan inisiatif

2) Kualitas pekerjaan

3) Kerja sama

4) Pengambilan keputusan

5) Kreatifitas

6) Dapat diandalkan

7) Komunikasi

8) Kecerdasan 7

Dari aspek diatas penilaian kinerja itu dikelompokkan menjadi

tiga yaitu: kemampuan teknis, kemampuan konseptual, kemampuan

hubungan interpersonal.

2. Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah adanya suatu proses dalam kepemimpinan

untuk memberikan pengaruh secara sosial kepada orang lain.8 Kepala

sekolah merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, kepala

sekolah harus bisa mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta

7 Budi Suhardiman, OP.Cit, h. 52
8 Muhaimin, Op.Cit, h. 29
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pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah bertanggung jawab dan

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan sekolah yang

merupakan cerminan langsung keberhasilan atau kegagalan seorang kepala

sekolah. Kepala sekolah harus selalu berusaha untuk meningkatkan tujuan

organisasi serta mengembangkan program jauh kedepan. Untuk itu

seorang kepala sekolah harus dapat membangun hubungan kerjasama

melalui pendekatan persuasi dan kesepakatan.

Salah satu upaya kepala sekolah dalam memajukan sekolah agar

berkinerja baik yaitu dengan melakukan pembinaan kepada guru, salah

satu ciri kepala sekolah yang memiliki kinerja baik yaitu mampu

memimpin sekolah secara efektif.9 Ada tiga aspek penilaian kepala sekolah

yaitu:

1) Input (masukan) merupakan data awal profil sekolah yang meliputi data

komponen akademik dan non akademik pada awal penugasan.

2) Proses merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala sekolah yang

meliputi edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator

dan inovator.

3) Keluaran (output) merupakan hasil akhir yang telah diperoleh sekolah,

hasil yang telah dicapai sekolah tersebut merupakan hasil kerja kepala

9 Ibid, h 10
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sekolah dalam memberdayakan seluruh sumber daya yang ada

disekolah.10

Kepala sekolah merupakan kemampuan melaksanakan tugas

dan fungsinya sebagai educator, manajer, administrator, supervisor,

leader, innovator, motivator. Ketujuh tugas dan fungsi kepala madrash

harus dlakukan sebagai pendidik dan memberikan contoh teladan

kepada para guru, staf dan siswa.11

a. Kepala sekolah sebagai Educator

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala

madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan

profesionalisme tenaga kependidikan disekolahnya. Menciptakan

iklim sekolah yang kondusip, memberikan nasehat kepada warga

sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan.

b. 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.

c. Kepala sekolah sebagai Administrator

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan

yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi

10Ibid, h. 72.
11 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, (Bandung: Alfabeta.

2013), h. 85.
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yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh

program sekolah.

Kepala sekolah sebagai administrator khususnya dalam

meningkatkan kinerja dan produktivitas sekolah, dapat dianalisis

berdasarkan beberapa pendekatan-pendekatan, baik pendekatan sifat,

pendekatan prilaku, maupun pendekatan situsional.

d. Kepala sekolah sebagai Supervisor

Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara

khusus untuk membantu para gurudan supervisor dalam mempelajari

tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan

dan kemampuannya untuk memberikan layanan baik pada orang tua

peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah

sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif.12

e. Kepala sekolah sebagai Leader

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan

petunjuk dan pengawas, meningkatkan kemauan tenaga

kependidikan. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala madrasah

sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan

terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan

mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi.

12 E. Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Propesional. (Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
2009), h. 114.
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f. Kepala sekolah sebagai Innovator

Kepala sekolah sebagai innovator harus memiliki strategi

yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan

lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap

kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan

di sekolah.

g. Kepala sekolah sebagai Motivator

Kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki strategi

yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga

kependidikan dan staf dalam melakukan berbagai tugas dan

fungsinya. Kepala madrasah harus mampu memotivasi seluruh

tenaga kependidikan dan staf di sekolah.13

3. Kinerja Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai motivator pendorong harus mampu

memotivasi atau mendorong para guru dan staf yang lainnya untuk bekerja

lebih baik lagi. Motivasi atau dorongan ini sangat penting untuk

meningkatkan gairah kerja para guru dan staf yang lainnya, sehingga

tujuan sekolah akan tercapai dengan baik.

Sekolah/madrasah sebagai mediatur masyarakat, sebab di dalamnya

fungsi-fungsi kemasyarakatan si jalankan oleh semua warga sekolah.

Fungsi-fungsi kemasyarakatan itu di antaranya kebersamaan, tenggang

13 Ibid. h. 121
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rasa, melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati, ada hak an

kewajiban sebagai warga sekolah.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu tidak

lepas dari peran kepala sekolah/madrasah sebagai pemimpin di sekolah

tersebut. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu merupakan kinerja

kepala sekolah. Dengan demikian kinerja kepala sekolah dapat dilihat

apakah visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya

sudah tercapai. Jika, sudah tercapai, dapat dikatakan bahwa kinerja kepala

sekolah itu baik.

Kinerja kepala sekolah/madrasah yaitu prestasi kerja atau hasil

kerja yang dicapai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok,

fungsi dan tanggung jawabnya. Kinerja kepala sekolah dikatakan baik, jika

target atau tujuan sekolah dapat dicapai. Semua ini didukung oleh

kompetensi, sikap, motivasi dari warga sekolah yang meliputi kepala

sekolah, para guru, pegawai tata usaha, para siswa, dan komite sekolah.

Semua bekerja dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan

prestasi.14 Adapun kriteria kinerja kepala sekolah/madrasah sebagai

berikut:

a) Mampu menyusun perencanaan sekolah/madrasah

b) Mampu mengelola sarana dan prasana sekolah/madrasah

c) Mampu mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat

d) Mampu membina hubungan kerja yang harmonis

14 Budi Suhardiman, Op.Cit, h. 26
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e) Mampu memelihara hubungan kerja sama dengan lembaga/instansi lain

f) Mampu mengelola administrasi sekolah dan hubungan sekolah-

masyarakat. 15

4. Mutu Layanan

Mutu berasal dari bahasa Latin, qualis, yang artinya what kind of.

Mutu menurut deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar, mutu

menurut juran ialah kecocokan dengan produk, mutu menurut crosby ialah

kesesuaikan dengan yang disyaratkan, mutu menurut perusahaan raksasa

IMB ialah kepuasan pelanggan. Mutu yang absolut ialah mutu yang

idealismenya tinggi dan harus dipenuhinya, berstandart tinggi, sedangkan

mutu yang relatif ialah sebuah alat yang dimana produk atau jasa dinilai

dalam memenuhi standart yang telah ditetapkan.

Mutu merupakan proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran

yang dihasilkan. Mutu juga sebagai topik penting dalam diskusi, dalam

diskusi muncul gagasan mengenai mutu disekolah yang ada. Mutu

menciptakan lingkungan bagi pendidik, orang tua, wakil-wakil masyarakat

untuk bekerjasama guna memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk

memenuhi tantangan masyarakat.16

Mutu layanan adalah kemampuan institusi memberikan layanan

secara cepat dan memuaskan.Dalam proses pemberian layanan kepada

pengguna harus memahami layanan yang menampakkan dan keutuhan.17

15 Budi Suhardiman, Ibid, h. 116
16 Jerome S. Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),  h.

75
17Sudarwan Danim, Kinerja Staf dan Organisasi, (Bandung: CV Pustaka Setia ), h. 172
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Pandangan mengenai mutu dapat mengimplikasikan bahwa barang

atau jasa yang diproduksi harus mengutamakan kesesuaian kebermutuan

dalam perspektif absolut dan relatif. Oleh karena itu mutu sebagai kondisi

yang terkait dengan kepuasan pelanggan terhadap barang atau jasa yang

diberikan oleh produsen. Konsep mutu juga ditetapkan oleh produsen

sebagai pembuat atau pemberi jasa yang didasarkan pada spesifikasi yang

telah ditentukan oleh produsen.18

Meningkatkan mutu harus fokus pada kepuasan pelanggan.

Pentingnya kepemimpinan mutu untuk melaksanakan peningkatan mutu

tidak dapat diabaikan.Tanpa kepemimpinan yang bermutu sulit untu

meningkatkan mutu. Kepemimpinan yang bermutu sama dengan

karakteristik mutu kepemimpinan yang harus dimiliki setiap pemimpin

yang bermutu. Kepemimpinan yang bermutu yang memfokuskan pada

pencapaian atau pemenuhan kepuasan pelanggan. Pelanggan meliputi

pelanggan internal dan eksternal sekolah. Pelanggan internal sekolah yaitu

siswa, sedangkan pelanggan eksternal sekolah yaitu pendidik dan tenaga

kependidikan.Pelanggan internal luar sekolah yaitu orang tua siswa,

keluarga siswa, pemerintah dan masyarakat luas.

a. Karakteristik Mutu

Mutu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1) Kinerja (performa): berkaitan dengan aspek fungsional sekolah.

2) Waktu Wajar (timelines): selesai dengan waktu yang wajar.

18 Tim Dosen, Manajemen Pendidikan, (Bandung,:Alfabeta, 2010), h. 295
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3) Handal (reliability): usia pelayanan prima yang bertahan lama.

4) Daya Tahan (durability): tahan banting.

5) Standar tertentu (conformance to specification): memenuhi standar

ketentuan.

6) Mampu melayani (servicebility): mampu memberikan pelayanan

prima.19

b. Prinsip Mutu

Menurut Deming ada 13 prinsip mutu yang harus dilakukan

organisasi yaitu:

1) Menciptakan konsistensi tujuan untuk pengembangan produk dan

jasa dengan adanya tujuan suasana yang kompotitif.

2) Menghentikan ketergantungan pada adanya infeksi dengan adanya

pencapaian mutu.

3) Menghentikan anggapan bahwa penghargaan bisnis yang terletak

pada harga.

4) Peningkatan sistem produksi dan layanan secara terus-menerus

guna peningkatan mutu dan produktifitas.

5) Pelatihan dalam pekerjaan.

6) Kepemimpinan lembaga.

7) Menghilangkan rasa takut.

8) Hilangkan penghalang antar departemen.

19 Jerome S. Arcaro, Op.Cit, h. 514
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9) Mengurangi slogan peringatan-peringatan dan taget, dan mengganti

dengan pemantapan metode-metode yang dapat meningkatkan

mutu kerja.

10) Kurangi standar kerja yang menentukan kuota berdasarkan jumlah.

11) Hilangkan penghambat yang dapat merampas hak asasi manusia

untuk merasa bangga terhadap kecakapan kerjanya.

12) Lembagakan suatu program pendidikan dan peningkatan diri yang

penuh semangat.

13) Setiap orang dalam perusahaan bekerjasama dalam mendukung

proses transformasi.20

Perwujudan mutu didasarkan pada keterampilan setiap pegawai

dalam merencanakan, mengorganisasi, membuat, mengevaluasi, dan

mengembangkan barang dan jasa sebagaimana tuntutan pelanggan. Hal

ini melalui aplikasi pemahaman dan kemampuan. Perkembangan

tuntutan pelanggan inilah yang terus berkembang dan harus direspon

positif oleh pimpinan yang berkopeten dibidangnya.

Kualitas dalam organisasi bergantung pada pada banyak faktor

yang saling berhubungan, terutama sikap kepala sekolah terhadap

kualitas. Pencapaian tingkat kualitas bukan merupakan hasil penerapan

cara instan jangka pendek untuk meningkatkan daya saing. Untuk

mencapai tujuan yang di inginkan dalam pendidikan tidak terlepas dari

layanan administrasi sekolah sebagai berikut:

20 Jerome S. Arcaro, Ibidt, h. 296
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1) Administrasi Persuratan dan Kearsipan (Kesekretariatan)

Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah

administrasi tata usaha, yaitu segenap proseskegiatan pengelolaan

surat menyurat yang dimulai dari menerima, mencatat, mengelola,

menggandakan, mengirim dan menyimpan semua bahan keterangan

yang diperlukanoleh organisasi.

2) Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan dan tenaga kependidikan harus memiliki

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai bahan pembelajaran,

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan dalam

mewwujudkan tujuan pendidikan nasional.

3) Administrasi Keuangan

Masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan

pembiayaan, sedangkan masalah pembiayaan itu sendiri merupakan

faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu

organisasi seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan.

4) Administrasi Kesiswaan

Osis merupakan organisasi murid yang resmi diakui dan

diselenggarakan disekolah dengan tujuan untuk melatih

kepemimpinan murid serta memberikan wahana bagi murud untuk

melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai.
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5) Administrasi Sarana dan Prasarana

Upaya untuk mengupayakan sarana dan alat peraga yang

dibutuhkan pada proses pembelajaran demi tercapainya tujuan

pendidikan secara efektif dan efisien.

6) Administrasi Kehumasan dan Kerjasama

Sekolah sebagai lembaga pendidikan utama masyarakat, harus

dapat membina kepemimpinan dengan pihak yang erat hubungannya

dengan problema-problema social. Hubungan ini dapat diartikan

sebagai hubungan proses timbal balik. Dimana kebutuhan dan

keinginan masyarakat juga menjadi kebutuhan dan keinginan

sekolah.

7) Administrasi Kurikulum

Administrasi kurikulum yang menjadi tugas utama kepala

sekolah ialah yang menjamin adanya program pengajaran yang baik

bagi murid-murid.Inilah tanggung jawab kepala sekolah yang paling

penting dan banyak tantangannya, sedangkan stafnya mendapat

bagian tanggung jawab dalam membantu usaha pelaksanaan dan

pengembangan program pengajaran yang efektif.

8) Administrasi Personalia

Kepegawaian disebut juga dengan personalia. Pegawai pada

suatu sekolah adalah semua manusia yang tergabung didalam kerja
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sama pada suatu sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam

pencapaian tujuan pendidikan.21

Kemampuan kepala sekolah dapat menunjukkan mutunya

kepada masyarakat. Dalam konsep ini, pemerintah pemerintah

menyerukan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama-

sama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Lembaga

pendidikan hendaknya tidak menutup diri, tetapi selalu mengadakan

kontak hubungan dengan dunia luar, yaitu orang tua dan masyarakat

sekitar sebagai teman penanggung jawab pendidikan. Dengan kedua

kelompok inilah sekolah dan madrasah bekerjasama dalam

mengatasi problem-problem pendidikan yang muncul dalam upaya

meningkatkan kualitas pendidikan.22 Kepala sekolah perlu bekerja

sama dengan masyarakat lingkungannya dalam upaya memajukan

pendidikan. Kerja sama ini harus dibangun dan ditingkatkan secara

terus menerus sebagai bentuk dalam melaksanakan tanggung jawab

bersama guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan

memiliki daya saing yang tinggi dalam kehidupan masyarakat, baik

nasional maupun internasional. Fungsi layanan tidak hanya terbatas

kepada pemberian pendidikan dan pengajaran kepada warga

masyarakat, tetapi juga melayani aspirasi daerah-daerah setempat.23

21 Husaini Usman, Loc.Cit
22Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah, (Jogjakarta: Arr-Ruzz, 2013), h.

103
23Ibid, h. 106
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5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Sekolah

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja kepala sekolah antara

lain:

a) Ketiadaan (kekurangan) waktu.

b) Peralatan dan fasilitas yang ada kurang tepat.

c) Intruksi kurang jelas.

d) Tingkat kinerja yang dihadapkan tidak wajar.

e) Otoritas formal yang ada tidak mencukupi.

f) Para individu tidak memiliki rasa kerjasama yang tinggi.

g) Metode dan prosedur kerja didefinisikan dengan lemah.

h) Pembagian tugas yang kurang jelas.

i) Adanya yang saling himpit tugas.24

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan

yang menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang

lain. Penelitian terdahulu yang releva dilakukan oleh:

a) Rasmi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan KI tahun 2008 yaitu

dengan judul: Kinerja Kepala Sekolah Sebagai Administrator di sekolah

Menengah Pertama Se Kecamatan Bungo Raya Kabupaten Siak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rasmi, menyatakan bahwa

Kinerja Kepala Sekolah Sebagai Administrator di sekolah Menengah

24 Kusnadi, Masalah Kerjasama, Konflik dan Kinerja, (Malang: Tarod, 2001), h. 267
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Pertama Se Kecamatan Bungo Raya Kabupaten Siak digolongkan  mampu

dengan angka 80% berada pada rentang 76% - 100%.

b) Kasini Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan KI tahun 2008 yaitu

dengan judul: Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Layanan

Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Huda Kuntu Kecamatan Kampar Kiri

Kabupaten Kampar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kasini

menyatakan bahwa Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu

Layanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Huda Kuntu Kecamatan

Kampar Kiri Kabupaten Kampar tergolong mampu dengan angka 62,67% -

80%.

Dilihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas, maka

penulis beranggapan untuk memilih judul Kinerja Kepala Sekolah Dalam

Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Di Madrasah Tsanawiyah

Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa judul ini belum

pernah diteliti.

Perbedaan antara judul yang diteliti penulis dengan penelitian yang

relevan ini adalah kinerja kepala sekolah sebagai administrator dan yang

kedua peran komite kepala sekolah dalam peningkatan mutu layanan

pendidikan di madrasah aliyah al-huda kuntu kecamatan kampar kiri

kabupaten kampar. Sedangkan judul yang penulis teliti adalah kinerja kepala

sekolah dalam peningkatan mutu layanan administrasi.
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini bertujuan agar

tidak terjadi kesalah fahaman dalam memahami tulisan ini. Penelitian ini

berkenaan dengan kinerja kepala sekolah dalam peningkatan mutu layanan

administrasi adalah sebagai berikut:

1. Kinerja kepala madrasah

Adapun indikator kinerja kepala madrasah sebagai berikut:

a) Kepala sekolah mampu meningkatkan profesionalisme tenaga

administrasi sekolah

b) Kepala sekolah merencanakan program sekolah

c) Kepala sekolah melaksanakan program sekolah

d) Kepala sekolah mengevaluasi program sekolah

e) Kepala sekolah mengadministrasikan fasilitas sekolah

f) Kepala sekolah melakukan supervisi klinis untuk meningkatkan

profesionalisme guru dan staf administrasi

g) Kepala sekolah melakukan partisipasi terhadap sekolah dan orang tua

peserta didik

h) Kepala sekolah memberikan layanan yang baik kepada orang tua

peserta didik

i) Kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang administrasi sekolah

j) Kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang pengawasan sekolah
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k) Kepala sekolah mampu bekerja secara rasional, objektif, disiplin,

teladan, fleksibel

l) Kepala sekolah dapat memotivasi  para guru dan staf administrasi

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala sekolah dalam

peningkatan mutu layanan administrasi:

a) Ketiadaan (kekurangan) waktu

b) Peralatan dan fasilitas yang ada kurang tepat

c) Intruksi kurang jelas

d) Tingkat kinerja yang dihadapkan tidak wajar

e) Otoritas formal yang ada tidak mencukupi

f) Para individu tidak memiliki rasa kerjasama yang tinggi

g) Metode dan prosedur kerja didefinisikan dengan lemah

h) Pembagian tugas yang kurang jelas

i) Adanya yang saling himpit tugas


