
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita 

adalah persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi 

guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan, dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, 

Indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu 

pendidikan yang mencakup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya 

masih memprihatinkan. 

Berdasarkan masalah di atas, maka berbagai pihak mempertayakan apa 

yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Dan berbagai pengamat 

dan analisis, ada berbagai faktor yang menyebabkan mutu pendidikan kita 

mengalami peningkatan secara merata. (Depdiknas, 2001: 3). Pertama, 

kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan 

educational production function atau input-output analisis yang tidak 

dilaksanakan secara konsekwen. kedua, minimnya peranan masyarakat 

khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan, pratisipasi 

orang tua selama ini dengan sebatas pendukung dana, tapi tidak dilibatkan 

dalam proses pendidikan seperti mengambil keputusan, monitoring, evaluasi 

dan akuntabilitas, sehingga sekolah tidak memiliki beban dan tanggung jawab 

hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat/orang tua sebagai stake 

holder yang berkepentingan dengan pendidikan. ketiga, krisis kepemimpinan, 

dimana kepala sekolah yang cenderung tidak demokratis, sistem topdown 

policy baik dari kepala sekolah terhadap guru atau birokrasi diatas kepala 

sekolah terhadap sekolah 

Krisis kepemimpinan ini akan mempengaruhi kesuksesan pendidkan 

disekolah. Dengan adanya kebijakan mengenai manajemen berbasis sekolah 

maka figur kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sekolah. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Nurkolis setidaknya ada empat alasan kenapa 

diperlukan figur pemimpin, yaitu; 1) banyak orang memerlukan figure 

pemimpin, 2) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili 

kelompoknya, 3) sebagai tempat pengambilalihan resiko bila terjadi tekanan 

terhadap kelomponya, dan 4) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan. 

Dalam Manajemen berbasis sekolah dimana memberikan keleluasaan kepada 

sekolah untuk mengelola potensi yang dimiliki dengan melibatkan semua 

unsur stakeholder untuk mencapai peningkatan kualitas sekolah tersebut. 

Karena sekolah memiliki kewenangan yang sangat luas itu maka kehadiran 

figur pemimpin menjadi sangat penting.  (Tanjung, 2009: 4).  

Seorang kepala sekolah efektif sebagai pemimpin pendidikan 

selayaknya harus mampu meningkatkan prestasi sekolah dengan menunjukkan 

kemampuannya dalam mengelola sekolah, guru, dan siswa sebagai komponen 

1 



 2 

utama untuk mencapai tujuan sekolah. Kepala sekolah harus mampu 

menghadapi situasi yang rumit dan tidak menentu seperti menghadapi siswa 

dari keluarga miskin. Dimana perlu kebijakan dari kepala sekolah dalam 

melalakukan kegiatan yang berkaitan dengan siswa dari keluarga nelayan yang 

mengalami berbagai keterbatasan. Rumah tangga nelayan adalah salah satu 

contoh nyata dari keluarga pra-sejahtera yang ada di masyarakat. Rumah 

tangga nelayan sudah lama diketahui tergolong miskin, selain rumah tangga 

petani sempit, buruh tani, dan pengarajin Sayogya dalam Susilowati (2006: 5). 

Kemiskinan yang terdapat pada kehidupan nelayan pada umumnya, 

bermuara pada berbagai masalah, diantaranya masalah sosial. Masalah sosial 

budaya yang terdapat pada kehidupan nelayan antara lain adalah. 

1. Rendahnya tingkat pendidikan 

2. Tidak terangkatnya potensi masyarakat karena tidak ada dukungan dari 

pemerintah setempat 

3. Tingginya tingkat pengangguran sehingga meningkatkan angka 

kriminalitas dan kerawanan sosial 

4. Miskin pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pekerjaannya 

5. Tidak tersedia wadah pekerjaan informal dan tidak ada daya kreatifitas 

6. Potensi yang ada tidak didukung dana/permodalan dengan pinjaman lunak 

dan tidak menjerat masyarakat. (Ester, 2009: 1). 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan adalah 

dengan meningkatkan tingkat pendidikan nelayan. Dimana pendidikan untuk 

keluarga nelayan harus dikelola oleh kepala sekolah yang profesional sehingga 

akan menciptakan pendidikan yang berkualitas namun, jika pendidikan 

nelayan rendah, maka : 

1. Nelayan akan sulit untuk meningkatkan kualitas hidup 

2. Kesadaran nelayan menjaga kebersihan lingkungan rendah 

3. Sulit bagi nelayan untuk dapat memiliki rumah tinggal yang sehat dan 

layak huni 

4. Nelayan akan kesulitan menggunakan teknologi untuk menunjang 

pekerjaannya. (Ester, 2009: 1). 

Kepemmpinan kepala sekolah keluarga nelayan memiliki tantagan 

yang berat selain di hadapkan pada maalah sosial peserta didik kepala sekolah 

harus dapat membuat kebijakan yang sekiranya tidak memberatkan siswa. 

Kepala sekolah harus menampilkan nilai-nilai seorang pemimpin yang 

merefleksikan kepedulian atau perhatian terhadap siswa, guru, karyawan, dan 

masyarakat sekitar. Nilai-nilai ini menggambarkan ciri bagaimana proses 

pendidikan dijalankan dengan baik. 

Dari uraian-uaraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai kepemimpinan kepala sekolah dasar pada komunitas 

keluarga nelayan di SD N Buko Demak. 

 

B. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini, “Bagaimana Karakteristik Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak?” 

Adapun Subfokus penelitian ini terbagi menjadi tiga. 
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1. Bagaimana ciri-ciri tata ruang Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga 

Nelayan di SDN Buko Demak? 

2. Bagaimana ciri-ciri hubungan profesional guru dan Kepala Sekolah Dasar 

Pada Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak? 

3. Bagaimana ciri-ciri dukungan kepala sekolah terhadap pengembangan 

profesional guru Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di 

SDN Buko Demak? 

 

C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga.. 

1. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri tata ruang Sekolah Dasar Pada Komunitas 

Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak. 

2. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri hubungan profesional guru dan Kepala 

Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak. 

3. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri dukungan kepala sekolah terhadap 

pengembangan profesional guru Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga 

Nelayan di SDN Buko Demak. 

 

D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat secara teoretis dan 

manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini sebagai wacana teoretis untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar 

Pada Komunitas keluarga Nelayan di SD Negeri Buko Demak. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

a. Bagi Dinas Pendidikan Sebagai bahan masukan pembuat kebijakan 

terhadap kepemimpinan kepala sekolah dalam rangka peningkatan 

mutu pendidikan di kabupaten Demak.  

b. Bagi Sekolah Dasar sebagai Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja 

kepala sekolah.  

c. Bagi kepala sekolah SD sebagai bahan masukan dalam memahami 

perannya sebagai pemimpn, melakukan tugasnya sebagai pemimpin, 

dan juga mencapai sasaran dari program yang telah dibuat. 

d. Bagi Warga Sekolah dapat dijadikan input dalam pengembangan mutu 

sekolah, 

e. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

yang lebih mendalam berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah 

pada komunitas keluarga nelayan. 

 

 

E. Daftar Istilah 
1. Kepemimpinan  

Kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari manajemen 

Lebih lanjut, mengemukakan bahwa kepemimpinan memainkan peranan 
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yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk 

meningkatkan produktivitas kerja, baik pada tingkat individual, pada 

tingkat kelompok, dan pada tingkat organisasi. 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah sorang guru yang mempunyai kemampuan 

untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah 

sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan 

bersama. 

3. Komunitas Keluarga Nelayan 

Komunitas keluarga nelayan adalah Keluarga yang secara aktif 

melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti 

menebar dan menarik jaring), maupun secara tidak langsung (seperti juru 

mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru 

masak kapal penangkap ikan) sebagai mata pencaharian.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kepemimpinan Kepala sekolah 

1. Pengertian Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 

mempangaruhi orang lain untuk mau bekerja sama agar mau melakukan 

tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan bersama (Damayanti, 

2008: 7).  

Permadi dan Arifin (2007: 38) menyatakan bahwa kepemimpinan 

adalah intisari manajemen, sedangkan manajemen adalah inti dari 

administrasi. Hubungan antara ketiga hal tersebut agak sulit untuk 

membedakannya, apa yang disebut dengan pemimpin, manajer, dan 

administrator. Walaupun ketiga istilah ini pengertiannya tidak identik, 

namun hubungan dan persamaan nya tampak jelas.  

Kepemimpinan merupakan wujud tingkah laku individu dalam 

interaksi dengan sistem sosial untuk mencapai suatu tujuan. Tercapai 

tidaknya tujuan organisasi sangat bergantung pada kepemimpinan yang 

digunakan oleh pemimpin. Perilaku kepemimpinan yang dimaksudkan 

pada umumnya adalah beberapa tindakan khusus, dimana pemimpin itu 

terlibat dengan cara-cara pengarahan dan pengkoordinasian pekerja 

anggota kelompok. Keikutsertaan dalam tindakan-tindakan ini dapat 

berupa hubungan kerja yang terstruktur dalam menghadapi dan mengkritik 

anggota kelompok, dan menunjukkan konsiderasi bagi kesejahteraan dan 

perasaan-perasaan anggota mereka Permadi dan Arifin (2007: 38). 

Pandangan tersebut di atas mengantar pada kesimpulan bahwa 

kepemimpinan itu merupakan suatu faktor diri seseorang yang dapat 

ditumbuhkan dan dikembangkan. Efektifitas kepemimpinan seseorang 

tidak semata-mata tertuju ke bawah atau kepada bawahan. Akan tetapi, 

juga secara horizontal terhadap rekan-rekan setingkat dan bahkan juga 

vertikal ke atas yaitu terhadap pimpinan yang secara hirarki lebih tinggi 

dari padanya (Permadi dan Arifin, 2007: 38).  

2. Pendekatan Kepemimpinan 
Hampir seluruh penelitian kepemimpinan dapat dikelompokkan ke 

dalam empat pendekatan, yaitu: a) Pendekatan pengaruh kewibawaan; b) 

Pendekatan sifat; c) Pendekatan perilaku; dan d) Pendekatan situasional. 

Sedangkan menurut Lipinans melalui bukunya berjudul The 

principalship, concept, competencies, and cases, ada empat macam 

pendekatan historis mengenai analisis kepemimpinan, yaitu. a) Pendekatan 

psikologis. b) Pendekatan situasional. c) Pendekatan Perilaku. dan d) 

Pendekatan kontingensi (Wahjosumidjo, 2007 : 18-19). 

3. Tugas Kepala Sekolah 

Dalam melaksanakan sejumlah peran/fungsinya kepala sekolah 

melaksanakan tugas bayak dan kompleks. 
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a. Dalam perannya sebagai pendidik, kepala sekolah bertugas 

membimbing guru, karyawan, siswa, mengembangkan staf, mengikuti 

perkembangan IPTEK dan menjadi contoh dalam proses pembelajaran. 

b. Dalam perannya sebagai manajer, kepala sekolah bertugas menyususn 

program, menyusun pengorganisasian sekolah, menggerakkan staf, 

mengoptimalkan sumber daya sekolah dan mengendalikan kegiatan. 

c. Sebagai administrator kepala sekolah bertugas mengelola administrasi 

KBM dan BK, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, darana dan prasarana 

persuratan dan urusan rumah tangga sekolah.  

d. Sebagai supervisor kepala sekolah bertugas menyusun program 

supervisi pendidikan, memanfaatkan hasil supervisi.  

e. Sebagai pemimpin kepala sekolah bertugas menyusun dan 

mensosilaisasikan visi dan misisutu program sekolah, mengambil 

keputusan, melakukan komunikasi. 

f. Sebagai pembaharu kepala sekolah bertugas mencari dan melakukan 

pembaharuan dalam berbagai aspek, mendorong guru staf dan orang 

tua untuk memahami dan memberikan dukungan terhadap 

pembaharuan yang ditawarkan. 

g. Sebagai pembangkit minat (Motivator) kepala sekolah bertugas 

menyihir lingkungan kerja, suasana kerja, membangun prinsip 

penghargaan dan hukuman (reward and puishment) yang sistemik. 

(Sutomo, 2005: Manajemen Sekolah: 79-80). 

 

B. Nelayan dan Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan 

Nelayan sesungguhnya bukanlah suatu entitas tunggal, tetapi terdiri dari 

beberapa kelompok. Satria (2002) mengelompokkan nelayan berdasarkan 

status penguasaan kapital, yaitu terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan 

buruh. Nelayan pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana 

penangkapan seperti kapal /perahu, jaring dan alat tangkap lainnya sedangkan 

nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh 

dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, atau sering disebut Anak Buah 

Kapal (ABK).  

 

C. Peran Serta Orang Tua Murid Keluarga Nelayan terhadap 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Menurut Sundari (2010, 19-20) partisipasi berdasarkan 

pengelompokan dapat ditinjau dari tujuan, pengelolaan, frekuensi, langsung 

dan tidak langsung, serta kelembagaan sebagai berikut:  

1. Partisipasi ditinjau dari segi tujuan, meliputi: a. Partispasi berupa 

probilisasi, yaitu partisipasi yang bertujuan hanya untuk mendukung 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan dari atas. b. Partisipasi saling 

menunjang, yakni partisipasi yang bertujuan tidak hanya mendukung 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan akan tetapi juga mengoreksi serta 

mengisi kekurangan kebijakan tersebut.  
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2. Partisipasi ditinjau dari segi pengelolaan, meliputi: a. Partisipasi pada 

tahap perencanaan , b. Partisipasi pada tahap pelaksanaan, dan c.Partisipasi 

pada tahap evaluasi  

3. Partisipasi ditinjau dari segi frekuensinya, meliputi: a. Partisipasi yang 

hanya dapat dilakukan secara periodik, dan b. Partisipasi yang dilakukan 

tidak secara periodik  

4. Partisipasi ditinjau dari segi langsung tidak langsung, meliputi:                      

a. Partisipasi langsung yaitu partisipasi yang dilakukan oleh orang yang 

berkepentingan. b. Partisipasi tidak langsung yaitu dapat dilakukan dengan 

dua cara: Pertama, orang atau warga masyarakat membentuk suatu 

kelompok, kemudian didalam kelompok tersebut orang atau warga 

masyarakat mengungkapkan partisipasinya. Kedua, orang-orang atau 

kelompok tertentu mengungkapkan masalah, kemudian kelompok 

mengolahnya.  

5. Partisipasi ditinjau dari kelembagaan, meliputi: a. Partisipasi yang 

disampaikan secara perorangan tanpa adanya lembaga, b. Partisipasi 

massa, dan Partisipasi teratur melalui lembaga penengah yang 

menyalurkan aspirasi masyarakat dan wakil-wakil diberbagai golongan 

masyarakat.  

 

Sangat penting bagi sekolah untuk menjalankan peranan 

kepemimpinan yang aktif dalam menggalakkan program-program sekolah 

melalui peran serta aktif orang tua dan masyarakat. Ada beberapa hal yang 

harus dipertimbangkan dalam mengupayakan partisipasi orang tua dan 

masyarakat terhadap keberhasilan program sekolah, diantaranya:  

1. Menjalin Komunikasi yang Efektif dengan Orang Tua dan Masyarakat  

2. Melibatkan Masyarakat dan Orang Tua dalam Program Sekolah  

3. Memberdayakan Komite Sekolah  

 

D. Peneltian Terdahulu 
Uddin dan Innamullah (2008) dalam jurnal penelitian yang berjudul 

Motivation Techniques Used By Heads  Of Higher Educational Institutions In 

Pakistan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik Motivasi yang 

digunakan oleh Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi di Pakistan. Populasi 

penelitian ini terdiri semua kepala perguruan tinggi derajat Pakistan. Untuk 

memilih sampel dari populasi, dalam penelitian ini menggunakan tipe random 

sampling. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian untuk 

pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditabulasi, dianalisis dan 

diinterpretasikan dengan menggunakan alat statistik penelitian seperti chi-

kuadrat dan persentase kontingensi. Dalam penelitian ini disarankan bahwa 

suatu kursus pelatihan dapat diatur untuk manajer pendidikan, administrator 

dan supervisor untuk mencapai kompetensi dalam teknik motivasi. 

Yu, Leothwood, dan Jantzi (2002) dalam jurnal internasional yang 

berjudul The effects of transformational leadership on teachers’ commitment 

to change in Hong Kong meneliti mengenai dampak dari kepemimpinan 

transformasional terhadap komitmen guru dalam perubahhan kegiatan belajar 
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mengajar di hongking. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

budaya sekolah, strategi untuk perubahan, struktur sekolah, dan lingkungan 

sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat 

antara kepemimpinan transformasional dengan variabel yang diteliti baik 

mengenai budaya sekolah, strategi untuk perubahan, struktur sekolah, maupun 

lingkungan sekolah.  

Oluremi (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Principals’ 

Leadership Behaviour And School Learning Culture In Ekiti State Secondary 

Schools. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kepemimpinan dan juga 

kebudayaan sekolah. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

desain survei deskriptif. Populasi penelitian terdiri semua sekolah menengah 

di Ekiti Negara. 65 sekolah secara acak yang dipilih dari 161 sekolah 

menengah di negara bagian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah kuesioner mengenai Persepsi Guru terhadap Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dan budaya belajar Sekolah. Data yang dikumpulkan 

dianalisis tiga hipotesis diuji dengan menggunakan korelasi rank spearman 

dan cara satu ANOVA. Temuan menunjukkan bahwa perilaku kepemimpinan 

kepala sekolah mempengaruhi budaya belajar sekolah. Berdasarkan temuan, 

direkomendasikan bahwa kepala sekolah memperdalam pengetahuannya 

mengenai kepemimpinan melalui seminar atau lokakarya tentang 

kepemimpinan dan manajemen sekolah. 

Marks dan Printi (2003) dalam penelitiannya yang berjudul 

Principal Leadership and School Performance: An Integration of 

Transformational and Instructional Leadership. Penelitian ini Berfokus pada 

hubungan kepemimpinan sekolah antara kepala sekolah dan guru, studi ini 

mengkaji potensi kolaborasi aktif mereka yang menyangkut instruksional 

untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kinerja murid. Analisa ini 

didasarkan pada dua konsepsi kepemimpinan-transformasional dan 

instruksional. Sampel terdiri dari 24 nasional yang dipilih dari 8 sekolah dasar, 

8 sekolah menengah pertama, dan dan 8 sekolah menengah atas. Sesuai 

dengan struktur bertingkat data, teknik analisis utama adalah hirarkis linear 

model (HLM). Studi ini menemukan bahwa pola kepemimpinan 

transformasional memang diperlukan tetapi tidak cukup tanpa didukung 

dengan pola kepemimpinan instruksional. Ketika transformasional didukung 

dengan kepemimpinan instruksional dalam bentuk yang terintegrasi, sangat 

bepengaruh terhadap kinerja sekolah, yang diukur dengan kualitas pedagogi 

dan prestasi siswa. 

Demoulin (2003) dalam penelitiannya mengatakan “Sixteen parents 

of seniors students at a West Tennessee High School evaluated their high 

school program using The Parent High School Evaluation Scale. The 

evaluation was conducted under the Parent Teacher Association. The average 

of all ratings was considerably above average, suggesting that parents were 

quite happy with the high school programs for their students” (Parents of 

seniors perform a major annual civic duty by evaluating the West Tennessee 

High School program). Donald melakukan penelitian terhadap 16 orang tua 

siswa. Sekolah melakukan evaluasi terhadap keikutsertaan orang tua siswa 
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dalam kegiatan disekolah. Dan para orang tua mengatakan keikutsertaan 

mereka dalam kegiatan yang ada disekolah sangat membantu mereka untuk 

mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan kajian dan pusat perhatian dari penelitian ini yang 

berusaha untuk mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dasar keluarga 

nelayan di SD N Buko Demak, maka jenis penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif. Kelompok yang diteliti merupakan satuan kecil yaitu 

SD N Buko Demak yang memiliki kekhususan dan keunggulan. Penelitian 

kualitatif menghasilkan deskripsi analitik tentang fenomena-fenomena 

secara murni bersifat informatif dan berguna bagi masyarakat peneliti, 

pembaca dan juga partisipan (Sukmadinata, 2007: 107). 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah etnografi, yang merupakan proses 

penjelasan menyeluruh tentang kompleksitas kehidupan kelompok 

(Sumkadinata, 2007: 107). Etnografer menjadi tertarik secara mendalam 

dalam suatu budaya sebagai bagian dari pemeran sertaannya dan mencatat 

secara serius data yang diperolehnya dengan memanfaatkan catatan 

lapangan (Moleong, 2007: 26). 

 

B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SD N Buko Demak. Sekolah tersebut 

merupakan sekolah dimana sebagian besar siswanya berasal dari keluarga 

nelayan yang keadaan ekonominya rendah. Meski keadaan ekonomi siswa 

redah namun sekolah tersebut memiliki banyak prestasi dalam pendidikan. 

Orang tua siswa meluangkan waktu untuk ikut andil dalam kegiatan di sekolah 

seperti pertemuan wali murid atau memcari informasi mengenai prestasi 

muridnya. 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Kedudukan peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian 

disini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Selain itu peneliti juga 

menjadi siswa yang mengikuti proses pembelajaran.  

 

D. Data, Sumber Data, dan Nara Sumber 

1. Data 

Data adalah tulisan-tulisan atau catatan-catatan mengenai segala 

sesuatu yang didengar, dilihat, dialami dan bahkan yang dipikirkan oleh 

peneliti selama kegiatan pengumpulan data dan merefleksikan kegiatan 

tersebut ke dalam etnografi. Lofland (dalam Moleong, 2007: 157). Sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  

2. Sumber Data 

Data dapat diartikan sebagai bahan mentah yang didapatkan 

peneliti dari penelitiannya, bisa berupa fakta maupun keterangan yang 
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dapat digunakan sebagai dasar analisis. Data dapat berfungsi sebagai bukti 

dan petunjuk tentang adanya sesuatu.  Sumber data adalah sesuatu yang 

menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini 

menggunakan sumber data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di 

SD N Buko Demak. 

3. Nara Sumber  
Dalam penelitian kualitatif, informan tidak disebut sebagai subjek 

penelitian, karena sumber data menyangkut orang mempunyai kedudukan 

yang sama antara yang diteliti dan peneliti. Dalam penelitian ini 

melibatkan orang yang berperan sebagai orang kunci (key person) atau 

orang yang berkompeten. Dalam penelitian ini nara sumber adalah kepala 

sekolah, guru, dan siswa. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data.  

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa metode yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

tertata dalam situs untuk dideskripsikan yang dikembangkan oleh Miles 

Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks 

akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau 

pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah 

data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek (Miles 

Huberman, 2007: 139-140). 

 

G. Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2007: 324) untuk menetapkan keabsahan data yang 

diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria: 1) derajat 

kepercayaan (credibility); 2) keteralihan (transferabilitas); 3) ketergantungan 

(dependability); 4) kepastian (confirmbility).  
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BAB IV 

TEMUAN PENILITIAN 

 

A. Ciri-Ciri Tata Ruang Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan 

di SDN Buko Demak 
1. SDN Buko Demak memiliki pembagian ruangan yang jelas. Tidak ada 

bangunan yang disekat untuk dijadikan dua ruangan 

2. Ruang guru, kepala sekolah, perpustakaan,, labortatorium komputer, dan 

ruang kelas memiliki bangunan sendiri 

3. Ukuran ruang kelas SDN Buko Demak telah memenuhi standar kelas 

sekolah dasar 

4. Meja di atur satu arah sehingga siswa dapat fokus dalam menerima 

pelajaran dari guru 

5. Setiap ruang SDN Buko Demak telah dilengkapi dengan almari dan 

ornamen dinding 

6. Tata ruang di SDN Demak memperhatikan 7 kompnen yaitu warna, 

kebersihan, udara, penerangan, keamanan, dan juga udara 

7. Dengan memperhatikan 7 komponen, warga sekolah baik guru, karyawan, 

dan juga siswa merasa nyaman dalam melakukan aktivitas di lingkungan 

SDN Buko Demak 

B. Ciri-Ciri Hubungan Profesional Guru dan Kepala Sekolah Dasar Pada 

Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak 
1. Kepala SDN Buko Demak melakukan hubungan dengan guru untuk 

membangun iklim yang kondusif di sekolah seperti komunikasi baik dalam 

forum formal maupun informal dan juga melibatkan guru dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Guru SDN Buko Demak bersama kepala sekolah membuat jadwal kerja 

guru 

3. Guru SDN Buko Demak dan kepala sekolah melakukan kegiatan evaluasi 

untuk mengetahui kinerja guru 

4. Guru menyelesaikan konflik yang terjadi di sekolah dengan memetakan 

konflik bersama kepala sekolah 

C. Ciri-Ciri Dukungan Kepala Sekolah Terhadap Pengembangan 

Profesional Guru Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di 

SDN Buko Demak. 

1. Kepala sekolah meningkatkan kompetensi guru SDN Buko untuk 

mengembangkan prfesionalnya seperti menngirim guru untuk study 

banding, serta mengikuti pelatihan pendidikan. 

2. Kepala sekolah memberikan motivasi kepala guru dengan memberikan 

kesempatan untuk menyelesaikan tugas yang belum dikerjakan dan juga 

memberikan pengahrgaan bagi guru yang berprestasi. 

3. Kepala sekolah menyediakan dana dan dukungan agar guru aktif dalam 

KKG. 

4. KKG yang diikuti guru SDN Buko Demak menjadikan guru SDN Guru 

melakukan kegiatan pembelajaran yang kreatif seperti penggunaan alat 

peraga dan metode inovatif. 
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5. Kepala sekolah memberikan kesempaatan guru SDN Buko untuk 

melanjutkan studynya menjadi S1. Kepala sekolah mengatur jadwal dan 

mencarikan beasiswa bagi guru yang sedang melanjutkan study. 

6. Dukungan yang diberikan kepala sekolah untuk mengembangkan 

profesioalisme guru SDN Buko berdampak positif bagi prestai siswa SDN 

Buko Demak. 
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BAB V 

PEMBAHASAN DAN TEORI HASIL PENELITIAN 

 

A. Pembahasan 

1. Ciri-Ciri Tata Ruang Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di 

SDN Buko Demak 

Marks dan Printi (2003) dalam penelitiannya yang berjudul 

Principal Leadership and School Performance: An Integration of 

Transformational and Instructional Leadership. Penelitian ini Berfokus 

pada hubungan kepemimpinan sekolah antara kepala sekolah dan guru, 

studi ini mengkaji potensi kolaborasi aktif mereka yang menyangkut 

instruksional untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kinerja murid. 

Analisa ini didasarkan pada dua konsepsi kepemimpinan-transformasional 

dan instruksional. Sampel terdiri dari 24 nasional yang dipilih dari 8 

sekolah dasar, 8 sekolah menengah pertama, dan dan 8 sekolah menengah 

atas. Sesuai dengan struktur bertingkat data, teknik analisis utama adalah 

hirarkis linear model (HLM). Studi ini menemukan bahwa pola 

kepemimpinan transformasional memang diperlukan tetapi tidak cukup 

tanpa didukung dengan pola kepemimpinan instruksional. Ketika 

transformasional didukung dengan kepemimpinan instruksional dalam 

bentuk yang terintegrasi, sangat bepengaruh terhadap kinerja sekolah, 

yang diukur dengan kualitas pedagogi dan prestasi siswa. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan di SDN Buko Demak 

membahas mengenai tata ruang sekolah yang dilakukan oleh kepala 

sekolah. Dalam menata tata ruang sekolah, kepala sekolah membagi ruang 

dengan jelas. Tidak ada ruangan yang digunakan untuk dua kegiatan. 

Ruang guru, kepala sekolah, perpustakaan, dan juga laboratorium memiliki 

bangunan sendiri. Peralatan meubelair ditata dengan rapi baik penataan 

meja, almari, dan juga ornamen dinding. Dalam menata ruangan, kepala 

sekolah memperhatikan keadaan warna, kebersihan, udara, penerangan, 

keamanan, dan juga udara. 

Jika dibandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan di SDN Buko Demak memiliki persamaan dan perbedaan. 

Keduanya sama-sama membahas mengenai kepemimpina kepala sekolah. 

Hanya saja dalam penelitian terdahulu membahas kepemimpinan kepala 

sekoah sangat mempengaruhi prestasi siswa. Sedangkan penelitian yang di 

SDN Buko Demak membahas mengeni kepemimpinan kepala sekolah 

dalam menata ruangan sekolah. Dengan penataan yang dilakukan oleh 

kepala sekolah menjadikan guru meningkatkan kinerjanya dan juga siswa 

belajara dengan nyaman. 

Dapat dianalisis bahwa karakeristik tata ruang sekolah SDN 

Buko Demak adalah setiap ruangan digunakan untuk satu kegiatan tidak 

ada satu ruang digunakan untuk dua kegiatan. Ruang kepala sekolah tidak 

menjadi satu ruangan dengan ruang guru. Begitu pula dengan bagunan 

lainnya, tidak ada bangunan yang digunakan untuk beberapa ruangan yang 

dilakukan dengan penyekatan. Perpustakaan terpisah dengan bangunan 
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sekolah lainnya agar pengguna perpustakaan nyaman. Ukuran kelas di 

SDN Buko Demak sudah memenuhi standar, dimana ruang kelas 

berukuran 9X7 untuk 30 siswa. Hal ini sudah memenuhi standar kelas 

sekolah dasar yaitu 30m2 untuk 15 siswa. Setiap meja di tata serarah 

sehingga siswa fokus dalam menerima penjelasan guru. Setiap ruang telah 

dlengkapi dengan almari dan ornamen dinding seperti lukisan, jam 

dinding, dan juga gambar pahlawan nasional. Dalam pembangunan ruang 

di SDN Buko memperhatikan 7 komponen yaitu warna, kebersihan, udara, 

penerangan, keamanan, dan juga kebisingan/suara. 

2. Ciri-Ciri Hubungan Profesional Guru dan Kepala Sekolah Dasar Pada 

Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak 

Uddin dan Innamullah (2008) dalam jurnal penelitian yang 

berjudul Motivation Techniques Used By Heads  Of Higher Educational 

Institutions In Pakistan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik 

motivasi yang digunakan oleh Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi di 

Pakistan. Populasi penelitian ini terdiri semua kepala perguruan tinggi 

derajat Pakistan. Untuk memilih sampel dari populasi, dalam penelitian ini 

menggunakan tipe random sampling. Kuesioner digunakan sebagai 

instrumen penelitian untuk pengumpulan data. Data yang dikumpulkan 

ditabulasi, dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan alat 

statistik penelitian seperti chi-kuadrat dan persentase kontingensi. Dalam 

penelitian ini disarankan bahwa suatu kursus pelatihan dapat diatur untuk 

manajer pendidikan, administrator dan supervisor untuk mencapai 

kompetensi dalam teknik motivasi. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan di SDN Buko Demak 

membahas mengenai hubungan profesional guru dengan kepala sekolah 

dasar pada komunitas keluarga nelayan. Hubungan tersebut meliputi 

secara bersama-sama guru dan kepala sekolah melakukukan kegiatan 

untuk menciptakan iklim yang kondusif. Guru dan kepala sekolah juga 

menentukan jadwal kerja guru  bersama kepala sekolah yang disesuaikan 

dengan komptensi yang dimiliki oleh guru. Evaluasi untuk mengetahui 

kinerja guru dilakukan kepala sekolah secara berkala dengan berkoordinasi 

dengan guru. Kepala sekolah juga melakukan koordinasi dengan guru 

dalam pelaksanaan evaluasi yang dikenal dengan istilah supervisi. 

Jika dibandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan di SDN Buko Demak keduany memiliki persamaan dan 

perbedaan. Keduany sama-sama membahas mengenai kepemimpinan 

kepala sekolah. Hanya saja dalam penelitian terdahulu membahas bahwa 

kepala sekolah agar dapat memotivasi guru dapat mengikuti kegiatan 

pelatihan atau peningkatan kompetensi. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan di SDN Buko Demak membahas mengenai hubungan 

profesional guru dengan kepala sekolah dimana guru dan kepala sekolah 

secara bersama-sama melakukan kegatan penyelenggaraan pendidikan, 

dimana kepala sekolah meminta masukan guru dalam pengambilan 

kebijakan di sekolah. 
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Dapat dianalisis bahwa hubungan guru dan kepala sekolah 

dasar pada komunitas keluarga nelayan di SDN Buko Demak meliputi 

melakukan beberapa kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif seperti mlakukan kegiatan komunikasi yang efektif baik dalam 

forum formal maupun informal. Guru memberikan masukan dalam 

pengambilan keputusan oleh kepala sekolah yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pendidikan seperti masalah kegiatan pembelajaran siswa 

dan juga kegiatan di luar sekolah seperti kegiatan halal bihalal atau 

rekreasi bersama. Guru dan kepala sekolah menyusun jadwal kerja guru 

bersama. Pembagian jadwal kerja guru disesuaikan dengan kompetensi 

yang dimiliki guru yang dibahas dalam rapat koordinasi. Guru dan kepala 

sekolah bekerja sama dalam kegiatan evaluasi untuk mengetahui kinerja 

guru. Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap satu semester sekali. 

Guru juga dilibatkan dalam penyelesaian konflik yang terjadi disekolah 

baik masalah yang berkaitan dengan pembeljaran, kurikulum, sarana 

sekolah maupun masalah keuangan. 

3. Ciri-Ciri Dukungan Kepala Sekolah Terhadap Pengembangan Profesional 

Guru Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko 

Demak. 

Yu, Leothwood, dan Jantzi (2002) dalam jurnal internasional 

yang berjudul The effects of transformational leadership on teachers’ 

commitment to change in Hong Kong meneliti mengenai dampak dari 

kepemimpinan transformasional terhadap komitmen guru dalam 

perubahhan kegiatan belajar mengajar di Hongkong. Variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah budaya sekolah, strategi untuk perubahan, 

struktur sekolah, dan lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kepemimpinan transformasional 

dengan variabel yang diteliti baik mengenai budaya sekolah, strategi untuk 

perubahan, struktur sekolah, maupun lingkungan sekolah.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan di SDN Buko Demak 

membahas mengenai dukungan yang dibrikan kepala sekolah untuk 

mengembangkan profesioanalisme guru. Adapaun dukungan yang 

diberikan kepala SDN Buko Demak untuk mengembangkan 

profesinalisme guru adalah meningkatkan komptensi guru dengan 

mengirim guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pendidikan, dan juga 

melakukan study banding. Kepala sekolah memberikan motivasi kepada 

guru yang berupa penghargaan aggar kinerja guru lebih ditingkatkan. 

Kepala sekolah meminta guru aktif dalam KKG dan menyediakan dana 

untuk kegiatan KKG tersebut. Kepala sekolah juga memberikan 

kesempatan guru yang masih berijazah DII untuk melanjutkan studynya 

menajdi S1. 

Jika dibandingkan antara penelitian dahulu  dan penelitian yang 

dilakukan di SDN Buko Demak terdapat perasamaan dan perbedaan. 

Keduanya sama-sama membahas mengenai kepemimpinan kepala sekolah. 

Hanya saja dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemimpinan 

kepala sekolah akan mempengaruhi budaya sekolah, strategi untuk 
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perubahan, struktur sekolah, maupun lingkungan sekolah. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan di SDN Buko Demak dukungan yang diberikan 

kepala sekolah untuk mengembangkan profesionalisme guru berdampak 

positif bagi prestasi siswa. 

Dapat dianalisi bahwa ciri-ciri dukungan yang diberikan kepala 

sekolah untuk mengembangkan profesionalisme guru SDN Buko Demak 

meliputi Kepala sekolah meningkatkan kompetensi guru melalui evaluasi 

secara berkala, memberi penghargaan kepada guru yang memiliki prestasi 

yang baik, dan juga melakukan studi banding, dan juga pelatihan-pelatihan 

peningkatan komptensi pedagogik. Motivasi juga diberikan kepada guru, 

pemberian motivasi dilakukan kepala sekolah agar guru melakukan 

tugasnya dengan semangat. Motivasi yang diberikan berupa pemberian 

kesempatan guru untuk menyelesaikan tugasnya dan juga pemberian 

pengahrgaan bagi guru yang memiliki prestasi baik. Kepala sekolah 

menyediakan dana untuk kegiatan guru dalam KKG. Dalam KKG guru 

belajar bagaimana mengajar dengan baik seperti penggunaan alat peraga, 

dan juga metode inovatif seperti lesson study dan PTK. Kepala sekolah 

memberikan kesempatan guru untuk melajutkan study S1 dengan 

mengatur jawal mengajar agar tidak mengganggu kegiatan kuliah. Kepala 

sekolah juga mencari beasiswa bagi guru yang akan kepada guru untuk 

mengembangkan profesionalnya berdampak positif bagi siswa. Siswa 

SDN Buko memiliki prestasi akademik dan non akademik, hal ini dapat 

dicapai karena kompetensi guru yang baik dalam mengelola siswa SDN 

Buko meski sebagain besar siswa berasal dari keluarga nelayan.  

 

 

B. Teori Hasil Penelitian 

 

1. Tata Ruang Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan  

Semakin baik tata ruang sekolah dasar, maka semakin siswa 

dan warga sekolah nyaman dalam melakukan aktivitasnya di sekolah. 

2. Hubungan Profesional Guru dan Kepala Sekolah Dasar Pada Komunitas 

Keluarga Nelayan  

Semakin hubungan profesional guru dan kepala sekolah dasar 

terjalin erat, maka kegiatan pendidikan sekolah semakin berjalan  dengan 

lancar dan guru memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik.  

3. Dukungan Kepala Sekolah Terhadap Pengembangan Profesional Guru 

Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan  

Semakin baik kepala sekolah memberikan dukungan terhadap 

pengembangan profesioalisme guru, maka semakin guru memiliki 

kompetensi yang tinggi dan mampu menciptakan siswa yang berpotensi 

dalam bidang akademik maupun non akademik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Ciri-Ciri Tata Ruang Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di 

SDN Buko Demak 

Tata ruang sekolah dasar pada komunitas keluarga nelayan di 

SDN Buko Demak dilakukan dengan baik. SDN Buko telah memiliki 

ruangan yang lengkap seperti ruang guru, kepala sekolah, kelas,  

perpustakaan, dan juga laboratorium komputer. Ruangan kelas telah 

memenuhi standar ruang kelas sekolah dasar, ukuran luas SDN demak 

adalah 9X7 m. Setiap ruang dilengkapi dengan meubelair seperti meja 

kursi, almari dan ornamen dinding yang ditata dengan rapi. Tata ruang 

sekolah memperatikan 7 komponen yaitu warna, kebersihan, udara, 

penerangan, keamanan, dan juga udara. 

2. Ciri-Ciri Hubungan Profesional Guru dan Kepala Sekolah Dasar Pada 

Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak 

Hubungan profesional guru dan kepala sekolah dasar pada 

komunitas keluarga nelayan di SDN Buko Demak terjalin erat. Guru dan 

kepala sekolah melakukan kegiatan menciptakan iklim yang kondusif 

secara bersama-sama seperti pengambilan keputusan bersama mengenai 

penyelenggaraan. Jadwal kerja guru disusun bersama sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki guru. Kepala sekolah melakukan koordinasi 

dengan guru dalam melakukan evaluasi kinerja guru dan  menyelesaikan 

konflik di sekolah baik berhubungan dengan orang tua siswa keluarga 

nelayan.  

3. Ciri-Ciri Dukungan Kepala Sekolah Terhadap Pengembangan Profesional 

Guru Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko 

Demak. 

Dukungan kepala sekolah terhadap pengembangan 

profesional guru sekolah dasar pada komunitas keluarga nelayan di SDN 

Buko Demak dilakukan dengan baik. Kepala sekolah mengirim guru untuk 

mengikuti pelatihan dan juga study banding agar guru memiliki wawasan 

luas dalam melakukan kegiatan mengajarnya. Kepala sekolah memberikan 

motivasi berupa pemberian penghargaan, menyediakan dana dan 

mendorong guru untuk aktif dalam KKG serta memberik kesempatan guru 

untuk melanjutkan studinya ke jenjang SI. Dukungan yang diberikan 

kepala sekolah tersebut, menjadikan guru mengelola pembelajaran dengan 

baik dan mampu menciptakan siswa yang berprestasi dalam bidang 

akademik maupun non akademik. 

 

B. Implikasi 

1. Jika siswa dan warga sekolah nyaman dalam melakukan aktivitasnya di 

sekolah, maka tata ruang sekolah dasar dilakuka dengan baik dengan 

memperhatikan 7 komponen yaitu warna, kebersihan, udara, penerangan, 

keamanan, dan juga udara. 
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2. Jika kegiatan pendidikan sekolah berjalan dengan lancar dan guru 

memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai 

pendidik, maka hubungan profesional guru dan kepala sekolah dasar 

terjalin erat. 

3. Jika guru memiliki kompetensi yang tinggi dan mampu menciptakan siswa 

yang berpotensi dalam bidang akademik maupun non akademik, maka 

kepala sekolah memberikan dukungan terhadap pengembangan 

profesioalisme guru. 

 

C. Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a. Kepala sekolah dalam menata ruangan sekolah juga memperhatikan 

kondisi siswa dan guru, tidak hanya memperhatikan warna, kebersihan, 

udara, penerangan, keamanan, dan juga udara. 

b. Kepala sekolah menjalin hubungan yag harmonis dengan guru baik 

dalam kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan maupun di luar 

kegiatan pendidikan. 

c. Kepala sekolah secara berkala meningkatkan kemampuan 

profesionalisme guru baik dilakukan secara probadi maupun melalui 

bantuan pihak eksteren. 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan masukan kepada kepala sekolah dalam menata tata ruang 

sekolah 

b. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah setiap penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah sehingga kegiatan yang dilakukan berjalan 

lancar. 

c. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan kepala sekolah guna 

meningkatkan komptensinya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 
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ABSTRACT 

 
Abdul Hamid. Q.100.090.065. Principal Leadership of Elementary School at 

Family Fishermen's Community (Site Study at SD N Buko Demak). Thesis. 

Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 

 

The objectives of this research are to describe (1) the characteristic of 

room arrangement in family fishermen's community at SD N Buko Demak. (2) 

The characteristic of professionalism relationship between teacher and principal in 

family fishermen's community at SD N Buko Demak. (3) The characteristic of 

principal support towards teacher professionalism development in family 

fishermen's community at SD N Buko Demak. 

The kind of this research is qualitative research. This research is conducted 

at SD N Buko Demak. The main subject of research is the principal and teachers. 

Methods of data collection used interviews, observation, and documentation. The 

data analysis in this research used data analysis in site. Data validity test used 

credibility, transferability, conformabilities and dependability.  

The results of this research show that (1) room arrangement is Elementary 

School of fishermen family community at SD N Buko Demak is good. SD N 

Buko Demak has complete rooms such as teacher room, principal room, 

classroom, library, and also computer laboratory. Classroom is fulfilling 

classroom standard for elementary school. The widths of SD N Buko Demak are 9 

x 7 m
2
. Every room is completed with furniture such as table, chair, cupboard and 

wall ornaments with good arrangement. The arrangement of school room is 

observing in 7 components that is color, clean, air, light, safe and air. (2) The 

professional relationship between teacher and principal in fishermen family 

community at SD N Buko Demak is tight relationship. Teacher and principal are 

doing activity to create conducive climate by together such as taking decision 

about implementation. The work schedule of teacher is compiled according to 

competence that is owned by teacher. Principal is doing coordination with teacher 

in doing evaluation of teacher performance and finishing conflict at school that 

related to the parent of fishermen family. (3) Principal support towards teacher 

professional development in fishermen family community at SD N Buko Demak 

is doing well. Principal is sent teacher to follow training and also comparison 

study so that the teacher has wide knowledge in doing teaching learning activity. 

Principal give motivation by giving reward, preparing fund and supporting teacher 

to active in KKG activity and giving an opportunity to continue their study to S-1 

level. The support that is given to the teacher is made teacher to manage good 

learning activity and can create achievement student whether in academic or non 

academic achievement. 

 

 

Keywords: leadership, family fishermen, implementation, results  
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