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ABSTRAK 

PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM 

MENINGKATKAN KOMPTENSI GURU DI SMA AL-ISLAM 1 SURAKARTA 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

Oleh : Megy Goesman 

Dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsa, pendidikan memiliki peran dan 

konstribusi yang sangat besar, karena pendidikan merupakan sarana dalam membangun 

kepribadian bangsa. Oleh karena itu pembenahan dalam bidang pendidikan harus terus 

diciptakan dan ditingkatkan sehingga menghasilkan sumberdaya manusia yang handal. 

Adanya lembaga pendidikan terutama pendidikan islam yang didukung kepemimpinan 

yang dan profesional sangat penting guna menunjang keberhasilan dan tercapainya tujuan 

yang diharapkan. Penerapan pelaksanaan kepemimpinan secara baik dan benar merupakan 

tuntutan agar dapat mencapai keberhasilan sekolah. Guru merupakan ujung tombak 

keberhasilan dalam dunia pendidikan, guru yang profesional dan berpengalaman akan 

kualitas murid yang baik. Oleh  karena itu kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatakan komptensi guru mutlak harus dilakukan, kepemimpinan akan berjalan sesuai 

dengan kemampuan kepala sekolah selaku pemimpin. 

Dari pengamatan yang penulis lakukan di SMA Al-Islam 1 Surakarta selama masa 

penelitian, pelaksanaan kepemimpinan di SMA Al-Islam 1 surakarta sudah cukup baik, hal 

ini dapat dilihat dari pengelolaan dan upaya meningkatkan sumber daya  tenaga pendidik,  

hampir 95% guru SMA Al-Islam 1 Surakarta lulusan strata 1 (S1), kemudian hal ini juga 

dapat dilihat dari banyaknya peminat dan lulusan dari SMA Al-Islam 1 yang meneruskan di 

berbagai perguruan tinggi. 

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana gambaran proses 

pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru di  SMA 

Al-Islam 1. Karena itu penulis berusaha mengetahui dan menggambarkan bagaimana proses 

pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah serta faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan SDM di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Dair hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

bermanfaat bagi sekolah, guru, siswa pendidikan mengenai pelaksanaan kepemimpinan 

kepala sekolah sebagai referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif dan menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah 

kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dalam penelitian ini  penulis menggunakan metode 

pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kepemimpinan 

kepala sekolah dalam menigkatkan mutu SDM guru telah dilaksakan dan terus menerus 

mengalami perbaikan. 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kepemimpinan, Kompetensi 



BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, usaha usaha 

dalam dunia pendidikan memberikan  

konstribusi yang besar. Oleh karena 

itu, secara otomatis kualitas pendidikan 

juga harus senantiasa ditingkatkan 

melalui berbagai program pendidikan 

yang dilaksanakan secara sistematis 

dan  terarah berdasarkan kepentingan 

yang mengacu pada kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

dan dilandasi dengan keimanan dan 

ketaqwaan (IMTAQ). 

Dalam proses pembangunan, 

pendidikan memberikan kontribusi 

yang sangat besar terhadap kemajuan 

suatu bangsa, karena pendidikan 

merupakan sarana dalam membangun 

watak bangsa. Masyarakat yang cerdas 

akan memberikan nuansa kehidupan 

yang cerdas pula dan secara progresif 

akan terbentuk sifat mandiri. 

Pentingnya orientasi kualitas 

pendidikan, menuntut berbagai tugas 

yang harus dikerjakan oleh para tenaga 

kependidikan sesuai dengan peran dan 

fungsinya masing-masing, mulai dari 

level makro sampai pada level mikro, 

yakni tenaga kependidikan di sekolah 

khususnya. Di sekolah terdapat dua 

komponen / individu yang paling 

berperan dan sangat menentukan 

kualitas pendidikan; yakni kepala 

sekolah dan guru. 

 Dalam perspektif globalisasi, 

otonomi daerah, dan desentralisasi 

pendidikan, kepala sekolah merupakan 

figur sentral yang harus menjadi 

teladan bagi tenaga kependidikan lain 

di sekolah. Oleh karena itu, untuk 

menunjang keberhasilan dalam 

meningkatkan kompetensi guru, 

sebuah lembaga pendidikan haruslah 

memiliki pemimpin yang  visioner  

yang mau dan mampu melakukan 

manajemen perencanaan, pelaksanaan, 

serta evaluasi terhadap berbagai 

kebijakan dan perubahan yang 

dilakukan secara efektif dan efisien. 



Sebagaigamana yang dijelasakan oleh 

DR. Wahyuni dalam bukunya yang 

berjudul “ Kepemimpinan kepala 

sekolah dalam organanisasi 

pembelajaran mendifinisikan sebagai 

berikut. 

“kepemimpinan visioner adalah 

kemampuan pemimpin untuk 

mencetuskan ide atau gagasan 

suatu visi selanjutnya melalui 

dialog yang kritis dengan unsur 

pemimpin lainnya merumuskan 

masa depan organisasi yang 

dicita-citakan yang harus 

dicapai melalui komitmen 

semua anggota organisasi 

melalui proses sosialisasi, 

transformasi, implementasi 

gagasan-gagasan ideal oleh 

pemimpin organisasi” 

(Wahyuni.2009: 25) 

 

Sumber daya manusia terutama 

guru merupakan objek yang harus 

mendapatkan prioritas dalam 

peningkatan kualitasnya agar proses 

pendidikan dapat berjalan efektif dan 

efisien, guru dituntut memiliki 

kompetensi yang memadai, baik dari 

segi jenis maupun isinya. Jika kita 

selami lebih dalam lagi tentang isi 

yang terkandung dari setiap jenis 

kompetensi, sebagaimana disampaikan 

oleh para ahli maupun dalam 

perspektif kebijakan pemerintah, 

kiranya untuk menjadi guru yang 

kompeten/profesional bukan sesuatu 

yang sederhana, untuk mewujudkan 

dan meningkatkan kompetensi guru 

diperlukan upaya yang sungguh-

sungguh dan komprehensif. 

SMA Al-Islam 1 Surakarta 

memiliki kelebihan dalam pelaksanaan 

kurikulum yaitu adanya kombinasi 

antara kegiatan intrakurikuler dan 

kegiatan ekstrakurikuler. Pembelajaran 

Al-Qur’an yang memadukan antara 

belajar baca tulis Al-Qur’an. Selain itu 

sekolah tersebut juga memadukan 

antara materi agama Islam dengan 

materi pembelajaran umum. Sekolah 

tersebut memiliki multimedia 

laboratorium sains, bahasa dan 

komputer. Sistem pembelajaran dengan 

mengenalkan berbagai bahasa 

merupakan kelebihan dari sekolah 

tersebut yaitu bahasa Indonesia, 

Inggris, Jawa dan Bahasa Arab. Para 

guru juga menerapkan pembelajaran 

dengan alat peraga. 



SMA Al- Islam 1 Surakarta 

tersebut mempunyai guru profesional. 

Hal ini dapat dilihat tingkat pendidikan 

guru yang hampir  95% lulusan strata 

1(S1),  penampilan dan kepribadian 

guru yang  baik yang mencerminkan 

kualitas guru yang profesioanal, hal ini 

juga dapat dilihat cara berpakaian guru 

dan tutur kata terhadap murid-murid, 

banyaknya peserta didik yang 

mendaftarkan diri di sekolah tersebut 

serta antusias dan dukungan 

masyarakat terhadap sekolah juga 

merupakan pengaruh oleh pelaksanaan 

kepemimpinan dan profesionalisme 

guru yang baik. 

Tenaga pengajar yang ada di 

SMA Al-Islam 1 Surakarta merupakan 

tenaga yang cukup berkualitas, hal ini 

dapat dilihat bahwa guru yang ada 

merupakan lulusan sarjana. Selain itu, 

kualitasnya juga dilihat dari minat 

orang tua dalam menyekolahkan 

anaknya di sekolah tersebut dapat 

dilihat bahwa tiap tahun ajaran baru 

pendaftar yang ada selalu dalam 

jumlah yang tinggi. 

SMA Al-Islam 1 Surakarta 

dapat dikatakan sekolah yang peduli 

terhadap kemajuan tenaga 

kependidikan hal ini dapat diketahui 

bahwa  Al-Islam 1 Surakarta 

merupakan lembaga pendidikan yang 

diperhitungkan menjadi pilihan 

masyarakat. Hal ini tidak lepas dari 

upaya-upaya guru, karyawan, dan 

dukungan masyarakat dan lebih dari itu 

kepala sekolah sebagai pemimpin di 

sekolah tersebut. 

Berdasarkan permasalahan 

diatas, maka menjadi meneliti sekolah 

tersebut, dan mengangkatnya dalam 

judul penelitian “PELAKASANAAN 

KEPEMIMPINAN KEPALA 

SEKOLAH DALAM 

MENINGKATKAN KOMPETENSI 

GURU DI SMA AL-ISLAM 1 

SURAKARTA TAHUN 2010/2011”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Kepemimpinan 



Pemimpin adalah orang yang 

memimpin, ia ditunjuk organisasi 

itu. Sedangkan kepemimpinan 

adalah perihal pemimpin, cara 

memimpin. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005: 874).  

2. Kompetensi Guru  

Istilah kompetensi berasal dari 

bahasa inggris yaitu  competency 

yang berarti kecakapan, kemampuan 

dan wewenang. (Wahyuni.2009 :28) 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaiman Pelaksanaan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Guru? 

2. Apakah Faktor Pendorong  dan 

Penghambat Pelaksanaan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Guru. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendriskripsikan 

manajemen kepemimpinan 

kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi guru 

di SMA Al-Islam 1 Surakarta. 

b. Untuk mendiskripsikan  faktor 

pendukung dan pengahambat 

mengenai manajemen 

kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi 

guru  di SMA Al-Islam 1 

Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai sebuah 

rujukan yang dianggap kongkrit 

apabila nantinya penulis 

berkecimpung dalam dunia 

pendidikan, khususnya dalam 

manajemen kepemimpinan. 

b. Bagi sekolah, dapat menjadi 

bahan masukan dalam rangka 

perbaikan apabila nantinya dalam 

penelitian ini ditemukan berbagai 

kekurangan. 

E. Kajian Pustaka 

a. Nur Hidayati (UMS, 2008) dalam 

penelitiannya yang berjudul “ 

Manajemen Kepemimpinan 



Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di 

SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2007/2008.  

b. Istiana (UMS, 2005) dalam 

skripsinya yang berjudul Peran 

Kepala Sekolah sebagai Motivator 

dalam Meningkatkan Etos Kerja 

Gur u di MAN Purwodadi 

Grobogan Tahun Ajaran 

2004/2005 .  

c. Sri Dwi Hastuti (UMS, 2003) 

dalam skripsinya yang berjudul  

Peranan  Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Guru di SD Negeri 

Bawu II Kecamatan Kemusu 

Kabupaten Boyolali  Tahun Ajaran 

2003/2004.   

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis 

lakukan ini berupa penelitian 

lapangan (Field  Research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif 

yakni berupa  penelitian yang 

prosedurnya menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata  

tertulis/lisan dari orang-orang dan 

pelaku yang diamati (Robert 

Begnan dan Steven. J. yang dikutip 

Lexy Moleong, 1993: 3) 

2. Subyek Penelitian 

Dalam hal ini yang menjadi 

subyek pada penelitian ini adalah 

kepala sekolah yang ada di SMA 

Al-Islam 1 Surakarta. Sumber data 

yang digunakan berupa sumber data 

primer dan sumber data sekunder.  

 Sumber data primer yaitu 

data yang dikumpulkan oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama atau 

asli. Sumber data primer dalam 

penitian  ini yaitu kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, guru dan 

karyawan di SMA Al-Islam 1 

Surakarta.   

Sedangkan sumber data 

sekunder yaitu data yang diperoleh 

dari  penelitian kepustakaan dan 

dokumentasi atau wawancara. 

Sumber data  sekunder dalam 



penelitian ini yaitu berupa data-data 

tertulis seperti data guru,  karyawan 

dan siswa, struktur organisasi, daftar 

inventaris dan lain-lain.  

Sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Cara 

mengambil sampel yaitu dengan 

teknik pangambilan sampel yang 

disebut teknik sampling. Teknik 

sampling  Profesor Sutrisno Hadi 

yang dikutip oleh Kholid Narbuko 

dan Abu Achmadi (2005 :110), 

menyebutkan bahwa teknik 

sampling terbagi dua macam yaitu 

teknik random sampling dan teknik 

random non sampling. Adapun cara 

pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah tergolong 

teknik non random sampling  

dengan menggunakan sample 

bertujuan atau  purposive sample.  

Menurut Irwan Soehartono 

(2004: 63),  sampel diambil 

berdasarkan pertimbangan 

pengumpul data yang menurut dia 

sesuai dengan dengan maksud dan 

tujuan penelitian. Adapun yang 

menjadi syaratnya adalah 

pengambilan  sampel harus 

didasarkan atas ciri-ciri, sifat dan 

karakteristik tertentu yang 

merupakan ciri pokok dari populasi 

dan subyek yang diambil yaitu 

informan yang dianggap paling 

mengetahui masalah secara 

mendalam dan dapat dipercaya 

sebagai sumber data yang mantap. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara. 

Wawancara adalah teknik 

mengumpulkan data yang 

digunakan peneliti untuk 

mendapatkan keterangan-

keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap dan berhadapan 

muka dengan orang memberikan 

informasi kepada peneliti 

(Mardalis.1995:64).. Teknik 

wawancara yang penulis gunakan  

adalah teknik wawancara bebas 

terpimpin, yaitu wawancara yang 



dalam  melaksanakan intervieu  

pewawancara membawa 

pedoman yang hanya garis besar 

hal-hal yang akan ditanyakan 

(Suharsimi, 1998 : 146).   

Metode wawancara dalam 

penelitian ini dipakai penulis 

untuk  mengambil data tentang 

menajemen kepemimpinan di 

SMA Al-Islam 1 surakarta. 

Wawancara dilakukan terhadap 

kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah bagian kurikulum, wakil 

kepala sekolah bagian kesiswaan  

dan beberapa guru serta kepala 

Tata Usaha. 

b. Metode Observasi 

Observasi adalah 

memperhatikan sesuatu dengan 

menggunakan mata atau 

pengamatan yang meliputi 

kegiatan, pemusatan perhatian 

terhadap obyek dan 

menggunakan seluruh panca 

indera (Suharsimi,1998 : 57). 

Observasi atau pengamatan 

secara langsung dilakukan untuk 

memperoleh gambaran  tentang 

pelaksanaan kepemimpinan 

kepala sekolah di SMA Al-Islam 

1 Surakarta. 

c. Metode Dokumentasi. 

Metode dokumentasi 

adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau  variable berupa 

catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen  rapat, 

legger, agenda dan sebagainya 

(Suharsimi, 1998 : 236). Sumber 

dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah semua data yang 

diperoleh dari SMA Al-Islam 1 

Surakarta, mengenai letak 

geografis, sejarah berdirinya, 

struktur organisasi sekolah dan 

sistem manajemen 

kepemimpinan. 

d. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis hasil 

penelitian ini, digunakan analisis 

deskriptif  kualitatif, menurut 

Mattew dan Michael analisis data 



dibagai dalam tiga alur kegiatan. 

Ketiga alur yang dimaksud 

adalah reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan / 

verifikasi (patilima, hamid 2005: 

98)  

Deskripsi Hasil Penelitian 

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah  

    Berdasarkan data lapangan 

pada bab sebelumnya bahwa  

kepemimpinan yang diterapkan di SMA 

Al-Islam berifat , Berdasarkan teori 

kepempinan demokratis bahwa tipe 

kepemimpinan ini selalu 

mengikutsertakan seluruh anggota 

kelompoknya dalam mengambil 

keputusan, kepala sekolah yang bersifat 

demikian akan selalu menghargai 

pendapat atau kreasi anggotanya yang 

ada dibawahnya dalam rangka membina 

sekolahnya. Kepala sekolah 

memberikan sebagian 

kepemimpinnya/kekuasaannya kepada 

bawahan, sehingga para bawahan 

merasa turut bertanggung jawab 

tehadap pelaksanaan program 

pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

B. Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam meningkatkan 

Kompetensi Guru  

Pelaksanaan kepemimpinan 

dalam Peningkatan kompetensi guru 

yang dilakukan secara sistem 

kelembagaan SMA Al-Islam meliputi :   

A. Lembaga Pendidikan  SMA Al-

Islam menyediakan  buku-buku 

baru dan bermutu, tujuan ialah 

agar-agar guru dapat menambah 

wawasan dunia pendidikan, dan 

dapat diaplikasikan dalam kegiatan 

belajar mengajar.  

B.  Mengikutsertakan guru- guru 

SMA Al-Islam dalam (MGMP) 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran, 

hal ini bertujuan agar guru-guru 

dapat saling berbagi pengalaman 

belajar dan diharapkan mampu 

memberikan solusi baru terhadap 

pengembangan metode pengajaran 

maupun muatan kurikulum 

pendidikan. 



C. Bekerjasama dengan pihak luar 

seperti pakar-pakar pendidikan 

maupun lembaga-lembaga 

pendidikan. 

D. Pengajian rutin yang dilaksanakan 

di Masjid SMA Al-Islam yang 

meliputi kajian Tafsir dan hadist 

yang dilaksanakan setiap pekan 

yang ditujukan kepada guru dan 

masyarakat umum, kajian ini 

dimaksudkan agar para guru 

mendapat wawasan keislaman dan 

mampu menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, dan 

memberikan pengaruh positip 

terhadap akhlak dan kepribadian 

guru-guru SMA Al-Islam. 

E. Rapat guru-guru yang merupakan 

sarana untuk mengevaluasi 

keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar.  

F. Penataran, workshop, seminar, 

training atau sejenisnya, pembinaan 

oleh yayasan Al-Islam. 

B. Faktor Pendorong dan Penghambat 

Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Guru. 

Proses pelaksanaan kepemimpinan 

dalam meningkatkan kompetensi guru 

di SMA Al-Islam yang dilaksanakan 

oleh kepala sekolah memiliki beberapa 

faktor pendukung dan penghambat. 

A. Faktor Pendukung Pelaksanaan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

1. Faktor Internal  

1) Motivasi dan kesadaran para guru 

merupakan akan kebutuhan 

tambahan pengetahuan meruapakan 

faktor yang paling dominan dalam 

meningkatkan kompetensi 

profesional guru tanpa motivasi dan 

kesadaran guru akan malas, merasa 

cukup dengan kemampuan yang 

dimiliki. 

2) Penghargaan dan apsresiasi, bukan 

hanya motivasi yang diperlukan, 

sanjungan dari kepala sekolah dan 

juga pihak lain untuk menambah 

semangat guru dengan pujian guru 

akan merasa dihargai dan 

diperhatikan oleh Kepala sekolah. 



2. Faktor eksternal  

1) Kedisiplinan dan pengawasan ketat, 

dan sikap profesionalisme serta 

cepat tanggap kepala sekolah dalam 

melaksanakan program-program 

peningkatan kemampuan guru. 

2) Perhatian langsung dari Yayasan 

Al-Islam terhadap guru memberikan 

bantuan dan fasilitas pelatihan 

kepada para guru. 

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

1. Faktor internal  

Masih adanya individu guru 

mengajar namun secara kualitas 

sudah harus ditinggkatkan tetapi 

kendala usia yang sudah mendekati 

waktu pensiun. 

2. Faktor eksternal  

Kurangnya inovasi dari masing-

masing guru dalam memanfaatkan 

potensi yang ada serta sarana 

prasarana sekolah dalam 

mengembangakan kemampuan 

guru.Kurang optimalnya realisasi 

kerja hasil pelatihan yang terbukti 

masih ada guru yang tidak 

maksimal dalam laporan kegiatan 

hasil evaluasi akhir semester. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Gaya kepemimpinan   

 Gaya kepemimpinan yang 

diterapkan oleh  kepala sekolah 

SMA Al-Islam 1 Surakarta dalam 

kepemimpinannya adalah gaya 

kepemimpinan demokratis   

2. Pelaksanaan  Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi guru di 

Al-Islam 1 meliputi: 

a. Menyediakan  buku-buku baru 

dan bermutu,  

b. Mengikutsertakan guru-guru 

SMA Al-Islam dalam 

(MGMP), 

c. Bekerjasama dengan pihak luar 

seperti pakar-pakar pendidikan 

maupun lembaga-lembaga 

pendidikan,  

d. Pengajian rutin yang 

dilaksanakan di Masjid SMA 



Al-Islam yang meliputi kajian 

Tafsir dan hadist yang 

dilaksanakan setiap pekan yang 

ditujukan kepada guru dan 

masyarakat umum. 

e. Rapat guru-guru yang 

merupakan sarana untuk 

mengevaluasi keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar. 

f. Penataran, workshop, seminar, 

training. 

g. Pengadaan alat-alat 

pembelajaran untuk 

kemudahan bagi guru-guru 

untuk menyampaikan materi 

pendidikan. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Guru di SMA Al-Islam 

1 Surakarta. 

A. Faktor Pendukung Pelaksanaan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

1. Faktor Internal  

Motivasi, kesadaran 

para guru, serta penghargaan 

dan apresiasi dari kepala 

sekolah  merupakan  

merupakan faktor yang paling 

dominan dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru. 

2. Faktor eksternal  

Kedisiplinan dan 

pengawasan ketat, dan sikap 

profesionalisme serta cepat 

tanggap kepala sekolah  dan 

Perhatian langsung dari 

Yayasan Al-Islam terhadap 

guru dalam memberikan 

bantuan dan fasilitas pelatihan 

kepada para guru. 

B. Faktor Penghambat 

Pelaksanaan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

1. Faktor internal  

Adanya individu guru 

mengajar namun secara 

kualitas sudah harus 

ditinggkatkan tetapi kendala 

usia yang sudah mendekati 

waktu pensiun. 

2. Faktor eksternal  



Kurangnya inovasi dari 

masing-masing guru dalam 

memanfaatkan potensi yang 

serta kurang optimalnya 

realisasi kerja hasil pelatihan 

yang terbukti masih ada guru 

yang tidak maksimal dalam 

laporan kegiatan hasil evaluasi 

akhir semester. 

B. Saran-Saran 

1. Kepada Sekolah 

a. Dalam upaya peningkatan 

kualitas para guru, perlu 

dilaksanakan perbaikan terus-

menerus dengan berbagai 

terobosan program program baru 

serta lebih efektif, kreatif, dan 

inovatif dibandingkan dengan  

sebelumnya program-program 

sebelumnya. 

b. Diharapkan pada sekolah untuk 

lebih aktif  dalam memfasilitasi  

guru  dalam mengembangkan 

kompetensi dan profesionalisme. 

c. Hendaknya selalu berusaha 

memenuhi segala kekurangan 

yang terkait dengan semua pihak 

baik masyarakat, wali murid, 

dewan pendidikan, komite 

sekolah, serta dinas pendidikan 

setempat. 

2. Kepada Kepala Sekolah 

a. Diharapkan kedepannya mampu  

membawa SMA Al-Islam 1 

Surakarta menjadi sekolah Islam 

percontohan. 

b. Diharapkan kedepannya mampu 

menciptakan guru-guru yang 

memiliki komptensi yang lebih 

meningkat sesuai dengan 

kebutuhan dunia pendidikan. 

3. Kepada Guru 

a. Diharapkan para guru untuk 

selalu lebih meningkatkan 

kompetensi dan 

profesionalismenya dalam 

mengajar, serta tidak selalu 

bergantung pada program-

program yang diadakan sekolah 

dalam upaya meningkatkan 

kemampuan tetapi lebih bersifat 

mandiri, kreatif dan inovatif. 
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