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ABSTRACT

Bambang Supriyatno. Q. 100090277. Role of the Principal in Management Learning 
In SD 4 Gentan Semarang Sub District Susukan. Thesis. Educational Management. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.

The purpose of this study is to describe (1) the role of Principal in planning 
learning. (2) the role of Principal in the implementation of learning, and (3) the role 
of Principal in  the  evaluation of  learning.  The  study  was  conducted in four 
elementary school district Gentan Susukan Semarang District. This type of research 
is qualitative research.  Data collection techniques using participating observation, 
interviews or interviews,  and documentation.  The analysis  in qualitative research 
consists of three main components namely data reduction,  data presentation,  and 
drawing conclusions with verification. The results of this study were (1) Headmaster 
principal role in  planning learning activities  include:  preparing procurement 
guidelines  for curriculum  development in  the  form  of guidelines or other 
instructions. In addition to the above-mentioned main role, has a headmaster role is 
to motivate teachers by  giving encouragement  to the  teachers to actively work 
according to specific procedures and methods so that the job runs smoothly achieve 
the goal, seeking  to improve the quality of learning,  learning plans with plan well 
along with the teacher.  (2) The headmaster in the implementation of the learning 
done  by  way  of giving  orders,  give directions,  encourage morale,  discipline, 
providing a  variety  of other  businesses so  that teachers follow  the  direction in 
carrying out tasks stipulated in the instructions, regulations or guidelines have been 
established.  (3) the  headmaster role in  the  evaluation study conducted by  the 
principal by way of coaching or guiding teachers to work correctly in educating and 
teaching students. In addition to fostering teachers in the process of educating and 
teaching, headmaster  to foster personal,  professional and relationship to the public 
schools. 

Keywords: management, the role of headmaster

Pendahuluan

Sekolah  Dasar  4  Gentan  Kecamatan  Susukan  Kabupaten  Semarang 

merupakan SD Inti dan terbukti berprestasi dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar 

Nasional (UASBN), dimana sekolah tersebut merupakan SD yang dapat meraih nilai 

tertinggi  di  tingkat  Kecamatan  Susukan.  Tingginya  hasil  UASBN tersebut  tidak 
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lepas dari peran kepala sekolah dalam mengelola pembelajaran, yang secara khusus 

memperhatikan perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru, pelaksanaannya, 

dan cara-cara guru dalam mengevaluasi pembelajaran. 

Peran adalah  seperangkat  tingkah  laku  yang  diharapkan  oleh  orang  lain 

terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh 

keadaan sosial  baik dari  dalam maupun dari luar dan bersifat  stabil  (Fadli dalam 

Barbara, 2008: 12). Menurut Wahjosumidjo (2007: 81) sekolah adalah lembaga yang 

bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi di 

dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling 

menentukan.  Sedang  sifat  unik,  menunjukkan  bahwa  sekolah  sebagai  organisasi 

memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. 

Kepala  sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi  oleh orang-

orang  tanpa  didasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan.  Siapa  pun  yang  akan 

diangkat  menjadi  kepala  sekolah  harus  ditentukan  melalui  prosedur  serta 

persyaratan-persyaratan  tertentu  seperti:  latar  belakang  pendidikan,  pengalaman, 

usia, pangkat, dan integritas. Oleh sebab itu, kepala sekolah pada hakikatnya adalah 

pejabat  formal,  sebab  pengangkatannya  melalui  suatu  proses  dan  prosedur  yang 

didasarkan atas peraturan yang berlaku (Wahjosumidjo, 2007: 85).

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat 

dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan (Mulyasa, 2003: 20). Tanpa 

manajemen  tidak  mungkin  tujuan  pendidikan  dapat  diwujudkan  secara  optimal, 

efektif dan efisien. Dengan demikian manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi  secara  efektif  dan  efisien  melalui  perencanaan,  pengelolaan, 

kepemimpinan, dan pengendalian sumber–sumber organisasi.

Menurut Uno (2007: 1) perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan 

pengetahuan,  fakta,  imajinasi,  dan  asumsi  untuk masa  yang akan datang  dengan 

tujuan memvisualisasikan dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan 

yang diperlukan,  dan  perilaku  dalam batas-batas  yang dapat  diterima yang akan 

digunakan dalam penyelesaian.  Perencanaan menekankan pada usaha  menyeleksi 

dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha 

untuk mencapainya. 
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Menurut  Suparman  (2005:  157)  pendekatan  pembelajaran  merupakan 

perpaduan dari urutan kegiatan dan cara pengorganisasian materi pelajaran, siswa, 

peralatan,  bahan,  serta  waktu  yang  digunakan  dalam proses  pembelajaran  untuk 

mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Pendekatan  pembelajaran  sebagai  suatu 

pendekatan  dalam  mengelola  secara  sistematis  kegiatan  pembelajaran  sehingga 

sasaran didik dapat menguasai isi pelajaran atau tujuan yang diharapkan. 

Evaluasi  pada  dasarnya  adalah  memberikan  pertimbangan atau  harga  nilai 

berdasarkan  kriteria  tertentu,  untuk  mendapatkan  evaluasi  yang  meyakinkan  dan 

objektif  dimulai  dari  informasi-informasi  kuantitatif  dan  kualitatif.  Instrumennya 

(alatnya) harus cukup sahih, kukuh, praktis, dan jujur. Data yang dikumpulkan dari 

pengadministrasian instrumen ini hendaklah diolah dengan tepat dan digambarkan 

pemakaiannya (Djamarah, 2005: 245).

Menurut  Rassuli  dan  Manzer (2005)  yang  berjudul  “Teach  Us  to  Learn:  

Multivariate Analysis of Perception of Success in Team Learning”. Hasil penelitian 

ini menyatakan bahwa perhatian telah ditujukan kepada efisiensi tim pembelajaran. 

Persepsi siswa terhadap apa yang diajarkan guru, tergantung dari bagaimana cara 

guru  menggunakan  metode  dalam  pembelajaran.  Guru  dan  siswa  terlihat lebih 

berpengalaman dan berpotensi pada pembelajaran secara kelompok. Hasil penelitian 

merekomendasikan bahwa pembelajaran secara berkelompok dapat mengefektifkan 

proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi hasil belajar.

Jorgenson (2006) yang berjudul “Going Private?Insights For Public School  

Leaders  Considering  The  Move  To  Independent  Schools”.  Hasil  penelitian  ini 

menyatakan bahwa sebagai pertimbangan untuk menciptakan kemandirian Sekolah, 

kepala sekolah harus mempunyai kesamaan pengalaman antara sekolah negeri dan 

sekolah  swasta,  orang  tua  dan  masyarakat  pada  prinsipnya  sangat  sangat 

memperhatikan anak-anaknya.  kemampuan kepala  sekolah untuk memberdayakan 

setiap  potensi  sekolah  yang  ada  merupakan  aset  tersediri  bagi  kepala  sekolah. 

Dengan  adanya  dukungan  dari  masyarakat  baik  berupa  biaya  sekolah  maupun 

dukungan  lainnya  dapat  menciptakan  kemandirian  sekolah.  Kepala  Sekolah 

memiliki  pendidikan  dan  pengalaman  yang  cukup  agar  mampu  memberdayakan 

tenaga  kependidikan  melalui  kerja  sama  atau  kooperatif,  memberi  kesempatan 
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kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong 

keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang 

program sekolah.

Patterson (2008) yang berjudul “What  Makes a Teacher Effective?”. Hasil 

penelitian  ini  berkaitan  kinerja  kepala  sekolah  dalam  melakukan  pembinaan 

terhadap guru. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: dalam upaya meningkatkan 

profesionalis  guru,  kepala  sekolah  telah  menyusun  perencanaan  kegiatan  yang 

strategis  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  guru.  Untuk  mengembangkan 

profesionalisme  guru  kepala  sekolah  memiliki  sebuah  agenda  yang  membahas 

tentang persiapan guru, persiapan-persiapan ini meliputi penjelasan proses persiapan 

guru dengan mengacu pada beberapa penelitian yang dilaksanakan di kelas yang 

mana  secara  kuat  mempengaruhi  pelatihan  guru  baik  sebagai  pengajar  maupun 

siswa.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  Guru  yang  profesional  memiliki 

kemampuan cukup baik untuk mengelola kelas, sarana dan prasrana. Pengelolaan 

sarana dan prasarana sebagai alat bantu mengajar merupakan tanggung jawab guru 

sejak direncanakan dan pengelolaannya, adanya perencanaan kepala sekolah yang 

tepat  dimungkinkan  pelaksanaan  kegiatan  kepala  sekolah  dapat  berjalan  dengan 

baik.

Deal (2006) yang berjudul ”Voices From  The  Classroom: Literacy Beliefs  

and Practices of Two Novice Elementary Teachers”. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa pembelajaran secara  bertahap  memungkinkan siswa dapat  memahami apa 

yang diajarkan oleh guru. Dengan mempraktekkan apa yang dijelaskan dalam kelas 

mendukung siswa untuk lebih memahami dan menimbulkan kesan yang dalam dari 

apa  yang  dikerjakan,  sehingga  dengan  melakukan  praktek  siswa  memiliki 

kecenderungan  lebih  memahami  apa  yang  diajarkan  oleh  guru.  Partisipasi  guru 

dalam kegiatan belajar siswa meningkatkan kepercayaan siswa terhadap guru. 

Rayneri,  et al. (2006) yang berjudul “The Relationship Between Classroom 

Environment and The Learning Style Preferences of Gifted Middle School Students  

and The Impact on Levels of Performance”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

motivasi  belajar  siswa  yang  tinggi  sering  dihubungkan  dengan  faktor  gaya 

pengajaran yang dilakukan guru di  kelas yang diberikan.  Studi  ini  menunjukkan 
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bahwa guru yang berpengetahuan luas membuat siswa lebih tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran, perbedaan ini disebabkan karena rangsangan yang diberikan oleh guru 

yang  berpengatahuan  luas  terbukti  lebih  menarik  dibanding  dengan  guru  yang 

kurang berpengalaman,  lingkungan belajar  yang fleksibel  sangat  dibutuhkan oleh 

siswa dalam mengikuti  pelajaran.  Di  sisi  lain,  hubungan antar  kelas  juga  sangat 

berpengaruh. Jika lingkungan kurang dapat menerima, maka siswa kurang tertarik 

untuk belajar yang secara signifikan menurunkan prestasi belajar, dengan demikian 

untuk  menciptakan  motivasi  belajar  yang  baik  sekolah  perlu  mengusahakan 

lingkungan yang dapat  merangsang siswa sehingga mereka dapat  merasa tertarik 

dengan pelajaran dan menemukan apa kebutuhkan mereka.

Dari  uraian  di  atas,  maka  dalam penelitian  ini  penulis  tertarik  melakukan 

penelitian  dengan  mengambil  judul  Peran  Kepala  Sekolah  dalam  Pengelolaan 

Pembelajaran di SD 4 Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang.

Dari  permasalahan yang diuraikan di atas,  maka dalam penelitian ini  akan 

difokuskan pada peran Kepala Sekolah dalam pengelolaan pembelajaran di SD 4 

Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, yang diperinci menjadi sub fokus 

sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  karakteristik  peran  Kepala  Sekolah  dalam 

perencanaan  pembelajaran  di  SD  4  Gentan  Kecamatan  Susukan  Kabupaten 

Semarang? (2) Bagaimana karakteristik peran Kepala Sekolah dalam pelaksanaan 

pembelajaran  di  SD  4  Gentan  Kecamatan  Susukan  Kabupaten  Semarang?  (3) 

Bagaimana karakteristik peran Kepala Sekolah dalam evaluasi pembelajaran di SD 4 

Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang?

Berdasarkan uraian fokus penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk (1) mendeskripsikan peran Kepala Sekolah dalam perencanaan pembelajaran 

di  SD 4  Gentan  Kecamatan  Susukan Kabupaten Semarang;  (2)  mendeskripsikan 

peran Kepala Sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran di SD 4 Gentan Kecamatan 

Susukan  Kabupaten  Semarang;  dan  (3)  mendeskripsikan  peran  Kepala  Sekolah 

dalam  evaluasi  pembelajaran  di  SD  4  Gentan  Kecamatan  Susukan  Kabupaten 

Semarang.
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Metode Penelitian

Dalam  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian 

kualitatif, sebab untuk mengkaji masalah, peneliti tidak membuktikan atau menolak 

hipotesis  yang dibuat  sebelum penelitian,  tetapi  mengolah data  dan menganalisis 

suatu masalah secara non numerik, peneliti berkeyakinan untuk menggunakan jenis 

penelitian  deskriptif,  karena  jenis  penelitian  ini  memusatkan  pada  deskripsi  data 

yang  berupa  kalimat-kalimat  yang  memiliki  arti  mendalam  yang  berasal  dari 

informan dan perilaku yang diobservasi.

Menurut   Harsono  (2008),  desain  etnografi  pendidikan  diadopsi  dari 

penelitian etnografi yang dikembangkan oleh Spradley adalah sangat cocok untuk 

penelitian manajemen  pendidikan.  Kecocokan  ini  dikarenakan  kedua  desain  ini 

meneliti  perilaku manusia dan aspek-aspek yang ada di sekitarnya.  perbedaannya 

adalah,  etnografi  lebih  sering  dipakai  unuk  penelitian  antropologi,  sementara 

etnografi pendidikan lebih memperhatikan perilaku para penyelenggara pendidikan, 

persekolahan, dalam upaya operating school berjalan dengan baik.

Penelitian ini dilakukan pada SD 4 Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten 

Semarang.  Dipilihnya  lokasi  tersebut  karena  sejak  dipimpin  oleh  kepala  sekolah 

sekarang  terjadi  peningkatan  nilai  Ujian  Akhir  Sekolah  Berstandar  Nasional 

(UASBN),  bahkan  berpredikat  tertinggi  di  Kecamatan  Susukan.  Tingginya  hasil 

UASBN  tersebut  tidak  lepas  dari  peran  kepala  sekolah  dalam  mengelola 

pembelajaran, yang secara khusus memperhatikan perencanaan pembelajaran yang 

dibuat  oleh  guru,  pelaksanaannya,  dan  cara-cara  guru  dalam  mengevaluasi 

pembelajaran. Sekolah Dasar 4 Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang 

merupakan  SD  Inti,  dan  memiliki  guru  yang  berpendidikan  S1.  Selain  alasan 

tersebut  dalam pelaksanaan pembelajaran  dilakukan semi  mata  pelajaran,  artinya 

tidak sepenuhnya diajar oleh guru kelas. Untuk meningkatkan kemampuan siswa, 

setiap  pagi  sebelum  pelaksanaan  pembelajaran  guru  menugaskan  siswa  untuk 

membuat soal untuk dikerjakan teman lainnya. Adanya budaya berlatih mengerjakan 

soal dari siswa untuk siswa tersebut terbukti berdampak positif  hasil UASBN di 

sekolah tersebut tinggi.
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Data  adalah  segala  fakta  dan  angka  yang  dapat  dijadikan  bahan  untuk 

menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang 

dipakai  untuk  suatu  keperluan.  Jenis  data  yang digunakan adalah  data  kualitatif, 

yaitu data yang berkaitan dengan kualitas. Penelitian kualitatif yang menekankan 

pada makna,  lebih memfokuskan pada data  kualitas dengan analisis  kualitatifnya 

(Sutopo, 2005: 48).

Sumber data dalam penelitian ini  meliputi:  peristiwa atau aktivitas,  seperti 

kajian lewat peristiwanya secara langsung tidak bisa dilakukan, kecuali lewat cerita 

nara  sumber,  atau  dokumen rekaman dan  gambar  bila  ada.  Dokumen dan  arsip, 

merupakan  data  tertulis  yang  bergayutan  dengan  suatu  peristiwa  atau  aktivitas 

tertentu.  Ia  merupakan  rekaman  tertulis  (tetapi  juga  berupa  gambar  atau  benda 

peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu). Bila ia 

merupakan catatan lapangan yang bersifat formal dan terencana dalam organisai, ia 

cenderung disebut  pasif.  Namun keduanya bisa  dikatakan sebagai  suatu rekaman 

atau sesuatu yang berkaian dengan suatu peristiwa tertentu, dan dapat secara baik 

dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian. Nara Sumber (informan), dalam 

penelitian  kualitatif  posisi  sumber  data  manusia  (nara  sumber)  sangat  penting 

peranannya  sebagai  individu  yang memiliki  informasi.  Peneliti  dan  nara  sumber 

disini  memiliki  posisi  yang  sama  dan  nara  sumber  bukan  memberikan  sekedar 

tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih bisa memilih arah dan selera 

dalam menyajikan informasi yang ia miliki.

Sutopo (2005: 58) strategi pengumpulan data dalam pengumpulan kualitataif 

secara  umum  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  2  cara,  yaitu  metode  atau  teknik 

pengumpulan  data  yang  bersifat  interaktif  dan  non  interaktif.  Metode  interaktif 

meliputi wawancara mendalam, observasi berperan dalam beberapa tingkatan, dan 

fokus  group  discussion  sedang  yang  non  interaktif  meliputi  kuesioner,  mencatat 

dokumen atau arsip (coontent analysis) dan juga observasi tak berperan. 

Wawancara dilakukan terhadap informan dan key informan, dimana informan 

dalam penelitian ini adalah guru dan komite sekolah, sedangkan key informannya 

adalah kepala sekolah. Dalam penelitian ini dilakukan observasi berperan serta, yaitu 

dengan  cara  mendatangi  peristiwanya,  kehadiran  peneliti di  lokasi  sudah 
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menunjukkan  peran  yang  paling  pasif,  sebab  kehadirannya  sebagai  orang  asing 

diketahui oleh yang diamati, dan begaimanapun hal itu membawa pengaruh pada 

yang diamati.  Observasi  yang dilakukan oleh  peneliti  berpedoman pada  kisi-kisi 

observasi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  berupa  dokumen  dan  arsip  dilakukan 

dengan melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan bukan sekedar mencatat 

isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga tentang maknanya 

yang tersirat.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang 

proses  penelitian  berlangsung.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini 

menggunakan teknik deskriptif  dari  Miles dan Huberman (2005: 16) dengan tiga 

prosedur  yaitu:  (1)  reduksi  data,  (2)  penyajian  data,  dan  (3)  penarikan 

kesimpulan/verifikasi.

Dalam  penelitian  ini  pemeriksaan  keabsahan  data  menggunakan  kriteria 

kredibilitas.  Menurut  Sugiyono  (2007:  366)  uji  keabsahan  data  dalam penelitian 

kualitatif  meliputi  uji  credibility (validitas  internal),  transferability (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). 

 

Pembahasan Dan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi,  dan dokumentasi diperoleh uraian 

temuan  data  mengenai  karakteristik  peran  kepala  sekolah  dalam  perencanaan 

pembelajaran di SD 4 Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang meliputi: 

menyiapkan  pengadakan pedoman  pengembangan  kurikulum  berupa  petunjuk 

pelaksanan  maupun  petunjuk  lainnya.  Mengesahkan  silabus  dan  rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru.  Kepala sekolah memahami 

dan menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, dan 

menentukana  tujuan  pembelajaran.   Kepala  sekolah  menyusun  program-program 

kurikuler dan kegiatan-kegiatan tambahan, termasuk dalam hal ini program tahunan. 

Kepala sekolah mengembangkan alat-alat pengajaran, menyusun jadwal dan 

pembagian tugas, mengembangkan sistem evaluasi belajar, melakukan pengawasan 

terhadap  kegiatan  proses  belajar  mengajar,  menyusun  norma  kenaikan  kelas, 

mengembangkan  perpustakaan sebagai  ilmu  dan  tempat  belajar.  Kepala  sekolah 
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memberikan memotivasi  guru yaitu dengan memberi  dorongan kepada guru-guru 

agar  aktif  bekerja  menurut  prosedur  dan  metode  tertentu  sehingga  pekerjaan  itu 

berjalan dengan lancar mencapai sasaran. 

Peran  memotivasi  dengan  usaha  mensejahteraan  guru  (mengupayakan 

kenaikan  pangkat  guru  tepat  pada  waktunya,  membantu  guru  dalam pengurusan 

sertifikasi, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pendidikan lebih 

tinggi,  seminar,  dan kegiatan pengembangan profesi  lainnya).  Sebagai  pemimpin 

pembelajaran kepala sekolah berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

dengan  merencanakan perencanaan pembelajaran yang baik. Kepala sekolah perlu 

merencanakan  semua  program  atau  kegiatan  yang  berhubungan  dengan 

pembelajaran dengan melibatkan masyarakat sekolah terutama guru dan menentukan 

hasil  berupa  rencana  tahunan  sekolah  yang  akan  berlaku  pada  tahun  ajaran 

berikutnya. Dalam perencanaan kepala sekolah melibatkan sejumlah orang, bukan 

hanya orang-orang dalam sekolah yang dilibatkan, tetapi juga orang-orang di luar 

sekolah, yaitu masyarakat sekitar. Melakukan supervisi klinis terhadap pelaksanaan 

pembelajaran.

Hasil  penelitian  terkait  dengan  karakteristik  peran  kepala  sekolah  dalam 

pelaksanaan  pembelajaran  di  SD  4  Gentan  Kecamatan  Susukan  Kabupaten 

Semarang  meliputi:  kepala  sekolah  berperan  aktif  sebagai  pemimpin  pengajaran 

yang berupaya meningkatkan pengajaran secara efektif, dan meningkatkan prestasi 

akademik siswanya menjadi tinggi melalui supervisi klinis. Kepala sekolah membuat 

keputusan tentang penugasan guru. Kepala sekolah membuat pedoman penyusunan 

rencana  pelaksanaan  pembelajaran,  pedoman  penggunaan  sarana  dan  prasarana, 

pedoman bimbingan dan konseling terhadap siswa, pedoman pelaksanaan evaluasi 

pembealaran. 

Bertanggung jawab dalam pelaksanan kurikulum, termasuk keputusan dalam 

menentukan  tujuan  dan  sasaran  pembelajaran.  Membuat  keputusan  tentang 

penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran, fasilitas, serta pengadaan peralatan 

sekolah. Kepala  sekolah sebagai pemimpin berperan menjadikan kegiatan-kegiatan 

pembelajaran mencapai  tujuan  pembelajaran melalui  kegiatan  pembelajaran yang 

baik. Kepala sekolah mengadakan pembagian kerja yang jelas bagi guru-guru yang 
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menjadi  bawahannya  meliputi  pembagian  tugas  mengajar  dan  tugas  lain, 

penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal kegiatan perbaikan, penyusunan 

jadwal  kegiatan  pengayaan,  penyusunan  jadwal  kegiatan  ekstrakurikuler, 

penyusunan jadwal kegiatan bimbingan dan penyuluhan. 

Kepala  sekolah  memberikan  motivasi,  mendorong  dan  memberi  semangat 

juga  inspirasi  kepada  siswa,  sehingga  siswa  dapat  mencapai  tujuannya  melalui 

pembinaan  yang  dilakukan  setiap  upacara  senin  pagi.  Kepala  sekolah  memberi 

perintah,  memberi  petunjuk,  mendorong  semangat  kerja,  menegakkan  disiplin, 

memberikan  berbagai  usaha  lainnya  sehingga  guru  dalam  melaksanakan  tugas 

mengikuti arah yang telah ditetapkan dalam petunjuk, peraturan atau pedoman yang 

telah ditetapkan. Untuk menciptakan iklim yang kondusif, kepala sekolah menjalin 

persahabatan dengan guru dalam batas-batas kewajaran.

Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  tentang 

karakteristik  peran  kepala  sekolah dalam evaluasi  pembelajaran di  SD 4 Gentan 

Kecamatan  Susukan  Kabupaten  Semarang  meliputi:  evaluasi  kepala  sekolah 

dilakukan dengan cara melakukan pembinaan atau membimbing guru agar bekerja 

dengan benar dalam mendidik dan mengajar siswanya. Selain membina guru dalam 

proses  mendidik  dan  mengajar,  kepala  sekolah  membina  pribadi,  profesi  dan 

pergaulan kepada masyarakat sekolah. Evaluasi pembelajaran mencakup pembuatan 

pertimbangan  tentang  jasa,  nilai  atau  manfaat  program,  hasil  dan  proses 

pembelajaran. 

Penilaian  kinerja guru  bertujuan  untuk  mengetahui  kekurangan,  yang 

diperlukan untuk diadakan perbaikan, dan bagaimanakah keadaan/situasi di kelas, 

apakah  sudah  sesuai  pedoman  atau  tidak  sehingga  diharapkan  guru  dapat 

meningkatkan kompetensi dan motivasinya dalam melaksanakan tugas. Sedangkan 

untuk evaluasi proses kegiatan belajar mengajar maupun hasil belajar siswa, kepala 

sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada guru.
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Karakteristik  Peran  Kepala  Sekolah  dalam  Perencanaan  Pembelajaran  di  SD  4 

Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang

Peran  kepala  sekolah  dalam  menyusun  perencanaan  pembelajaran  kepala 

sekolah bekerja  dengan  profesional,  dengan  memberikan  masukan  kepada  guru 

dalam menyusun RPP, yang selanjutnya mengesahkan RPP yang telah dibuat oleh 

guru,  hal ini  sesuai  dengan teori  yang mengatakan bahwa kepala  sekolah adalah 

“seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

dimana diselenggarakan proses  belajar  mengajar,  tempat  dimana terjadi  interaksi 

antara  guru  yang  memberi  pelajaran  dan  murid  yang  menerima  pelajaran” 

(Wahjosumidjo, 2007: 83).

Kepala  sekolah  perlu  merencanakan  semua  program  atau  kegiatan  yang 

berhubungan dengan pembelajaran dengan melibatkan masyarakat sekolah, terutama 

guru dan menentukan hasil berupa rencana tahunan sekolah yang akan berlaku pada 

tahun ajaran berikutnya. Rencana tahunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 

program  tahunan  sekolah  yang  biasanya  dibagi  dalam  dua  semester.  Program 

tahunan berfungsi sebagai acuan untuk membuat program semesteran dan program 

semesteran berfungsi sebagai acuan menyusun program satuan pelajaran/persiapan 

mengajar,  acuan  kalender  kegiatan  belajar  mengajar  untuk  mencapai  efisien  dan 

efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang tersedia.

Dalam perencanaan pembelajaran kepala sekolah melibatkan sejumlah orang, 

bukan hanya orang-orang dalam sekolah yang dilibatkan, tetapi juga orang-orang di 

luar sekolah,  yaitu masyarakat sekitar.  Dengan melibatkan sejumlah orang dalam 

perencanaan pembelajaran, di samping cukup banyak yang ikut serta berpikir, juga 

semua aspirasi dan kebutuhan sekolah dan masyarakat akan tertampung. 

Peran kepala sekolah dalam perencanaan pembelajaran ditunjukkan dengan 

memperhatikan berbagai  pendekatan,  metode,  dan alat  peraga yang direncanakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran, hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah 

memahami  bahwa  efisiensi  dan  efektivitas  pembelajaran,  sangat  tergantung  dari 

bagaimana  guru  melaksanakan  proses  pembelajaran.  Dengan  demikian  hasil 

penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rassuli  dan  Manzer 

(2005),  yang  menyimpulkan  bahwa  untuk  meningkatkan  efisiensi  pembelajaran 
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kepala  sekolah  memperhatikan  terhadap perencanaan pembelajaran  yang  disusun 

oleh  guru.  Persepsi  siswa  terhadap  apa  yang  diajarkan  guru,  tergantung  dari 

bagaimana cara guru menggunakan metode dalam pembelajaran.

Karakteristik  Peran  Kepala  Sekolah  dalam  Pelaksanaan  Pembelajaran  di  SD  4 

Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang

Dalam  pelaksanaan  pembelajaran  kepala  sekolah  sangat  memperhatikan 

profesionalismeguru,  khususnya  dalam  mengelola  sarana dan  prasarana sebagai 

alat  bantu  mengajar,  mengelola  siswa,  mengelola  materi  pembelajaran,  dan 

mengelola  penggunaan  media  pembelajaran  berdasarkan  perencanaan  yang  telah 

ditetapkan.   Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Patterson  (2008),  yang 

menyimpulkan  bahwa Guru  yang  profesional   memiliki  kemampuan cukup baik 

untuk  mengelola  kelas,  sarana  dan  prasrana.  Pengelolaan  sarana  dan  prasarana 

sebagai alat  bantu mengajar merupakan tanggung jawab guru sejak direncanakan 

dan pengelolaannya, adanya perencanaan kepala sekolah yang tepat dimungkinkan 

pelaksanaan kegiatan kepala sekolah dapat berjalan dengan baik.

Selaian profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran, kepala sekolah 

sangat memperhatikan guru dalam memberikan motivasi kepada siswa agar  siswa 

lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, bagi kepala sekolah dengan pengalaman 

guru yang banyak, maka guru lebih banyak memiliki cara-cara dalam memberikan 

motivasi belajar kepada siswa.  Demikian pula dengan lingkungan sekolah, kepala 

sekolah  sangat  memperhatikan  kondisi  lingkungan sekolah,  hal  ini  menunjukkan 

bahwa kepala sekolah telah memahami betul arti penting lingkungan belajar bagi 

siswa.  Hal  ini  sesuai dengan hasil  penelitian Rayneri,  et  al.  (2006)  menyatakan 

bahwa motivasi belajar siswa yang tinggi sering dihubungkan dengan faktor gaya 

pengajaran yang dilakukan guru di  kelas yang diberikan.  Studi  ini  menunjukkan 

bahwa guru yang berpengetahuan luas membuat siswa lebih tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran, perbedaan ini disebabkan karena rangsangan yang diberikan oleh guru 

yang  berpengatahuan  luas  terbukti  lebih  menarik  dibanding  dengan  guru  yang 

kurang berpengalaman,  lingkungan belajar  yang fleksibel  sangat  dibutuhkan oleh 

siswa dalam mengikuti  pelajaran.  Di  sisi  lain,  hubungan antar  kelas  juga  sangat 

13



berpengaruh. Jika lingkungan kurang dapat menerima, maka siswa kurang tertarik 

untuk belajar yang secara signifikan menurunkan prestasi belajar, dengan demikian 

untuk  menciptakan  motivasi  belajar  yang  baik  sekolah  perlu  mengusahakan 

lingkungan yang dapat  merangsang siswa sehingga mereka dapat  merasa tertarik 

dengan pelajaran dan menemukan apa kebutuhkan mereka.

Karakteristik Peran  Kepala Sekolah dalam Evaluasi Pembelajaran  di SD 4 Gentan 

Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang

Peran kepala sekolah dalam evaluasi pembelajaran ditunjukkan dengan cara 

memberikan masukan kepada guru tentang pentingnya instrumen evaluasi, sehingga 

hasil  evaluasi  nantinya  benar-benar  dapatg  memberikan  gambaran  yang  lebih 

obyektif,  hal ini sesuai dengan pengertian yang menyatakan bahwa evaluasi pada 

dasarnya  adalah  memberikan  pertimbangan  atau  harga  nilai  berdasarkan  kriteria 

tertentu, untuk mendapatkan evaluasi  yang meyakinkan dan objektif dimulai dari 

informasi-informasi kuantitatif  dan  kualitatif.  Instrumennya (alatnya) harus cukup 

sahih,  kukuh, praktis,  dan jujur.  Data yang dikumpulkan dari  pengadministrasian 

instrumen  ini  hendaklah  diolah  dengan  tepat  dan  digambarkan  pemakaiannya 

(Djamarah, 2005: 245).

Guru merupakan jabatan profesional. Makna “profesional adalah kemampuan 

melakukan pekerjaan sesuai dangan keahlian dan pengabdian diri kepada pihak lain. 

Profesional  mempunyai  makna  yang  mengacu  pada  sebutan  tentang  orang  yang 

menyandang  suatu  profesi  dan  sebutan  tentang  penampilan  seseorang  dalam 

mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya” (Surya, 2008). Dalam Undang-

undang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa profesi guru dan dosen 

merupakan bidang pekerjaaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional, 

yaitu:  (1)  memiliki  bakat,  minat,  panggilan  jiwa  dan  idealisme;  (2)  memiliki 

kualifikasi  pendidikan  dan  latar  belakang  pendidikan  sesuai  dengan  bidang 

tugasnya; (3) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; 

(4)  mematuhi  kode  etik  profesi;  (5)  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam 

melaksanakan tugas; (6)  memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai  dengan 

prestasi  kerjanya;  (7)  memiliki  kesempatan  untuk  mengembnagkan  profesinya 
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secara berkelanjutan; dan (8) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas profesionalnya. Oleh karena itu, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai 

tenaga profesional dibuktikan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sebagai guru 

profesional disyaratkan para guru wajib memiliki: (1) kualifikasi akademik Sarjana 

atau Diploma IV, (2) Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, 

(3) sertifikat pendidik, (4) sehat jasmani dan rohani, (5) kemampuan mewujudkan 

tujuan  pendidikan  nasional.  Dengan  demikian  kegiatan  kepala  sekolah  dalam 

melakukan  pembinaan  terhadap  proses  mendidik  dan  mengajar,  kepala  sekolah 

membina pribadi, profesi dan pergaulan kepada masyarakat sekolah sangatlah tepat.

Kesimpulan

Karakteristik peran kepala sekolah dalam perencanaan pembelajaran di SD 4 

Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, menyiapkan pengadaan pedoman 

pengembangan  kurikulum  berupa  petunjuk  pelaksanaan,  menjabarkan  standar 

kompetensi  dan  kompetensi  dasar  yang  telah  ditetapkan,  menyusun  program-

program  kurikuler  dan  kegiatan-kegiatan  tambahan,  menyusun  jadwal  dan 

pembagian tugas, mengembangkan sistem evaluasi belajar, melakukan pengawasan 

terhadap  kegiatan proses  belajar  mengajar,  menyusun  norma  kenaikan  kelas, 

mengembangkan perpustakaan sebagai ilmu dan tempat belajar.  Memotivasi  guru 

dan  berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas  pembelajaran,  dengan  merencanakan 

perencanaan pembelajaran yang baik.

Karakteristik peran kepala sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran di SD 4 

Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, berperan aktif sebagai pemimpin 

pengajaran  yang  berupaya  meningkatkan  pengajaran  secara  efektif,  dan 

meningkatkan prestasi akademik siswanya menjadi tinggi melalui supervisi klinis, 

dan  membuat  berbagai  keputusan  terkait  dengan  pelaksanaan  tugas  guru.  Peran 

kepala  sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan cara  memberi 

perintah,  memberi  petunjuk,  mendorong  semangat  kerja,  menegakkan  disiplin, 

memberikan  berbagai  usaha  lainnya  sehingga  guru  dalam  melaksanakan  tugas 

mengikuti arah yang telah ditetapkan dalam petunjuk, peraturan atau pedoman yang 
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telah ditetapkan. Untuk menciptakan iklim yang kondusif, kepala sekolah menjalin 

persahabatan dengan guru dalam batas-batas kewajaran.

Karakteristik  peran  kepala  sekolah  dalam  evaluasi  pembelajaran  di  SD  4 

Gentan  Kecamatan  Susukan  Kabupaten  Semarang,  melakukan  pembinaan  atau 

membimbing  guru  agar  bekerja  dengan  benar  dalam  mendidik  dan  mengajar 

siswanya.  Selain  membina  guru  dalam  proses  mendidik  dan  mengajar,  kepala 

sekolah  membina  pribadi,  profesi  dan  pergaulan  kepada  masyarakat  sekolah. 

Evaluasi  pembelajaran  mencakup  pembuatan  pertimbangan  tentang  nilai  atau 

manfaat program, hasil dan proses pembelajaran. Sedangkan untuk evaluasi proses 

kegiatan belajar mengajar maupun hasil belajar siswa, kepala sekolah menyerahkan 

sepenuhnya kepada guru.

Hasil penelitian ini disarankan kepada kepala sekolah untuk mempertahankan 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam hal perencanaan pembelajaran, selain 

itu  dalam  menyusun  perencanaan  pembelajaran  disarankan  agar  kepala  sekolah 

melibatkan  tokoh  pendidikan,  karena  dari  hasil  penelitian  belum  terlihat  bahwa 

kepala  sekolah  melibatkan  tokoh-tokoh  pendidikan  dalam  menyusun  rencana 

pembelajaran.  Dalam  hal  pelaksanaan  pembelajaran,  sebaiknya  kepala  sekolah 

menjadwalkan kunjungan ke kelas, dan memberitahukan jadwal kunjungan kepada 

guru  yang yang bersangkutan,  karena  dari  hasil  penelitian  belum terlihat  bahwa 

kepala  sekolah  menyampaikan  jadwal  kunjungan  kepada  Guru,  sehingga  hal  ini 

kemungkinan dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran.

Saran yang ditujukan kepada guru untuk meningkatkan partisipasinya dalam 

hal  merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi  pembelajaran  dengan  cara 

memberikan masukan kepada kepala Sekolah terkait dengan peran kepala sekolah 

dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  pembelajaran.  Sebaiknya  hasil 

evaluasi  digunakan sebagai  masukan bagi  guru  untuk  meningkatkan  kemampuan 

dalam melaksanakan tugas.
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