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Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana  
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Abstrak 

 
       The objectives of this study are to ( 1 ) describe the leadership style of the principal of 
SMK Negeri 2 Magelang ( 2 ) describe the strategies undertaken in empowering human 
resources. The method used is descriptive qualitative research , ethnographic design . The 
main subjects in this study were principals , teachers and employees . Data collection 
techniques used in this study is the observation , interview and documentation . Data 
analysis techniques in this study using analysis techniques . The validity of data using 
triangulation. The results of this study were ( 1 ) the principal's leadership style in SMK 
Negeri 2 Magelang is a democratic leadership style that is both top down , which means the 
principals in leadership always to give idea or ideas to his subordinates . ( 2 ) The strategies 
used in human resource empowerment is to foster creativity and innovation from the idea of 
individual teachers and employees so as to discover new things later developed . 
 
 
Keywords : empowerment strategies ; human resources ; style of leadership. 
 

Pendahuluan 
 

 Dalam era desentralisasi seperti saat ini, di mana sektor pendidikan juga dikelola secara 

otonom oleh pemrintah daerah dan praktis pendidikan harus ditingkatkan kea rah yang lebih 

baik dalam arti relevansinya bagi kepentingan daerah maupun nasional. Manajemen sekolah 

saat ini memiliki kecenderungan ke arah School Based -Management. Dalam kontek  School 

Based- Management, sekolah harus meningkatkan keikutsertaan masyarakat lokal dalam 

pengelolaannya untuk meningkatkan kualitas dan efesiensinya. Meskipun demikian otonomi 

pendidikan dalam konteks School Based- Management harus dilakukan dengan selalu 

mengacu pada accountability (pertanggungjawaban kualitas) terhadap masyarakat, orang 

tua, siswa maupun pemerintah pusat dan daerah. 

 Agar desentralisasi dan otonomi pendidikan berhasil dengan baik, kepemimpinan 

kepala sekolah perlu diberdayakan. Pemberdayaan berarti peningkatan kemampuan secara 

fungsional sehingga kepala sekolah mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang dan 
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tanggung jawabnya. Dengan proses dan program pemberdayaan, mereka akhirnya harus 

meiliki kinerja yang professional dan fungsional. Kepala sekolah harus bertindak sebagai 

manajer dan pemimpin yang efektif. Sebagai manajer yang baik, kepala sekolah harus 

mampu mengatur agar semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal dalam 

mendukung tercapainya tujuan sekolah. Hal ini dapat dilakukan jika kepala sekolah mampu 

melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik yang meliputi : (1) perencanaan; (2) 

pengorganisasian; (3) pengarahan; (4) pengawasan (Daryanto, 2011 : 1). 

Kepemimpinan selalu diperlukan sebagai aktivitas untuk mempengaruhi, 

menggerakkan dan mengarahkan tindakan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan, tanpa kepemimpinan hubungan perseorangan dengan tujuan orang akan 

lemah. Kepemimpinan tidak harus diikat dalam suatu organisasi tertentu melainkan 

kepemimpinan bias terjadi dimana saja asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya 

mempengaruhi orang lain kearah tercapainya tujuan. (Daryanto, 2011 : 3) 

Pemberdayaan sumber daya manusia perlu dilakukan dalam manajemen 

kepemimpinan kepala sekolah yang secara baik  merupakan satu faktor utama untuk 

menentukan  upaya peningkatan mutu pendidikan di negeri ini. Memberikan perhatian yang 

besar pada kualitas sumber daya manusia pendidikan berarti meletakkan suatu tanggung 

jawab di atas pundak pesonil sekolah dalam hal ini seorang kepala sekolah sebagai bagian 

yang perlu diberikan beban dalam meletakkan kemampuan profesionalnya. Mengingat peran 

kepala sekolah yang sangat strategis sebagai tenaga bantú pendidik, manajer sekolah, 

administrator dan supervisi pada satuan yang dipimpinnya. Salah satu fungsi seorang 

manajer yang langsung berkaitan dengan usaha peningkatan mutu pendidikan sekolah yaitu 

mengoptimalkan perannya sebagai seorang supervisor yang efektif. 

Upaya Pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas  tenaga guru  telah 

dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan. Ditetapkannya Undang Undang nomor 14 

tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan dasar kebijakan untuk memperkuat eksistensi 

tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional, seperti profesi-profesi yang lainnya. 

Kualitas profesi tenaga guru selalu diupayakan, baik melalui ketentuan kualifikasi 

pendidikannya maupun kegiatan in-service training, dengan berbagai bentuknya, seperti 

pendidikan dan latihan (diklat), penataran dan pelibatan dalam berbagai seminar untuk 

meng-update wawasannya dalam kompetensi pedagogi dan akademik. Pemerintah mulai 
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menyadari betapa strategisnya peran tenaga guru dalam mengantarkan generasi muda 

untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetitif sehingga 

mampu mewujudkan suatu kesejahteraan bersama. 

Sejarah peradaban dan kemajuan bangsa-bangsa di dunia membelajarkan pada kita 

bahwa bukan sumber daya alam (SDA) melimpah yang dominan mengantarkan bangsa 

tersebut menuju pada kemakmuran, tetapi ketangguhan daya saing dan keunggulan ilmu 

pengetahuan dan penguasaan teknologi (ipteks) bangsa tersebut yang berperan untuk 

meraup kesejahteraan. Bahkan SDM yang menguasai ipteks cenderung memanfaatkan 

teknologinya untuk menguasai SDA bangsa lain.Dinamika perkembangan masyarakat 

melaju sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga 

menuntut semua pihak untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di 

masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memunculkan paradigma baru 

dalam dunia pendidikan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana 

kepemimpinan kepala sekolah dalam pemberdayaan sumber daya manusia di SMK Negeri 2 

Kota Magelang dan bagaimana strategi yang digunakan dalam pemberdayaan sumber daya 

manusia di SMKN 2 Kota Magelang.  

Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah di SMK Negeri 2 Kota Magelang dan mendeskripsikan strategi yang  dilakukan 

dalam pemberdayaan sumber daya manusia  di SMK Negeri 2 Kota Magelang. 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu mempelajari 

masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, 

sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; 

pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat ( Moleong L.J ,2000 : 43 ). 

 Desain penelitian ini adalah etnografi, pendekatan etnografi secara umum adalah 

pengamatan, berperan serta sebagai bagian dari penelitian lapangan. Etnografi menurut 

Spradley ( 2007 : 13 ) adalah suatu kebudayaan yang mempelajari kebudayaan 

lain.Etnografi merupakan suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori 

etnografis dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Etnografi bermakna untuk 
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membangun suatu pengertian yang sistemik mengenai semua kebudayaan manusia dari 

perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan itu. Penelitian ini dilakukan di SMK 

Negeri 2 Kota Magelang selama kurang lebih 6 bulan. 

Subjek penelitian terdiri dari data adalah tulisan-tulisan atau catatan mengenai segala 

sesuatu yang di dengar, dilihat, dialami dan dipikirkan oleh peneliti selama kegiatan 

pengumpulan data dan merefleksikan kegiatan tersebut ke dalam etnografi. (Lofland dan 

Moleong, 2012 : 157). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain yang menunjang, serta foto 

( Lofland dan Moleong, 2006 : 157 ). Nara sumber lebih dikenal dengan istilah subjek data. 

Adapun subjek   data dalam penelitian ini adalah guru, karyawan, dan kepala sekolah di 

SMK Negeri 2 Kota Magelang. 

Pada tahap pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut : 

(1) Wawancara mendalam (in depth interview). Wawancara adalah suatu percakapan yang 

bertujuan memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas 

organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan kerisauan. (2) Observasi partisipasi 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap dengan rinci melalui pengamatan yang 

seksama dengan melibatkan diri dalam kegiatan subyek yang sedang diteliti. Menurut 

Lincoln dan Guba dalam Moleong, (2012 : 132). (3)  Dokumentasi digunakan untuk 

menggali data yang tidak dapat    diperoleh  melalui wawancara dan observasi ( Moleong, 

2007 : 216 ). 

           Pada pengujian keabsahan data digunakan teknik member check dan teknik 

triangulasi, yaitu data yang dikumpulkan akan diolah dengan memeriksa, memilih dan 

mengklasifikasikan berdasarkan sub-sub pokok bahasan. Selanjutnya data yang ada di cek 

kelengkapannya, akurasi dan tingkat kepercayaan ( validitas ).Sesuai dengan apa yang 

dikemukakan Moleong ( 2006 : 331 ) yaitu metode triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda. Guna memperoleh validitas data, triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian adalah triangulasi sumber data metode ( Moleong, 2006 : 331 ). 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Berdasarkan analisis data dapat disarikan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dalam pemberdayaan sumber daya manusia dalam hal ini menganut gaya kepemimpinan 

Demokratis, hal ini terlihat dari kepala sekolah selalu memandang bawahan bagian dari 

keseluruhan organisasi  dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberikan 

saran, ide  atau kritik yang sifatnya membangun. Semua guru di sekolah bekerja untuk 

mencapai tujuan bersama. Semua keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat serta 

harus ditaati, kepala sekolah juga menghormati dan menghargai pendapat tiap-tiap guru dan 

memberi kesempatan kepada guru-guru untuk mengembangkan inisiatif dan daya kreatifnya.  

 Berdasarkan hasil observasi gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri 2 Kota 

Magelang adalah gaya kepemimpinan  demokratis . Gaya kepemimpinan demokratis 

diterapkan kepada orang-orang yang mudah diatur misalkan musyawarah dengan wali 

murid, rapat dengan guru-guru, pembagian tugas organisasi, dan lain-lain. Kepala sekolah 

tidak melaksanakan tugasnya sendiri, beliau bersifat bijaksana di dalam pembagian 

pekerjaan dan tanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terletak pada 

pundak dewan guru seluruhnya, termasuk kepala sekolah. Beliau bersifat ramah tamah dan 

selalu bersedia menolong bawahannya dengan member nasehat, anjuran serta petunjuk jika 

dibutuhkan. Beliau menginginkan supaya guru-gurunya maju dan berusaha mencapai 

kesuksesan dengan usaha mereka masing-masing. Di dalam kepemimpinannya, ia berusaha 

supaya bawahannya kelak dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam pemberdayaan sumber daya manusia dalam 

hal ini menganut gaya kepemimpinan Demokratis, hal ini terlihat dari kepala sekolah selalu 

memandang bawahan bagian dari keseluruhan organisasi  dan memberikan kesempatan 

kepada bawahan untuk memberikan saran, ide  atau kritik yang sifatnya membangun. 

   Seorang kepala sekolah yang bersifat demokratis  tidak menghendaki suatu kondisi 

dimana guru hanya menjadi pengikut. Guru adalah teman sekerjanya, agar pelaksanaan 

tugas dan pekerjaanya berjalan lancer, seorang pemimpin harus memiliki sifat positif seperti 

; mau berinisiatif, percaya diri, setia , tekun dan jujur. Kepercayaan akan terwujud jika kita 

memiliki dan menunjukkan sifat ikhlas, tulus hati dan terus terang. 
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    Dari inti temuan tersebut ternyata gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMKN 2 

Kota Magelang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tannenbaum dan Schmidt yaitu 

gaya demokratis yang mempunyai ciri selalu memberikan kesempatan kepada bawahannya 

untuk menyampaikan ide atau gagasan serta saran dan kritik demi kemajuan organisasi. 

Dalam era desentralisasi kepala sekolah tidak layak lagi untuk takut mengambil inisiatif 

dalam memimpin sekolahnya. Pengalaman kepemimpinan yang bersifat top down 

seharusnya segera ditinggalkan. Kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat instruktif dan 

top down memang telah lama dipraktikkan di sebagian besar sekolah ketika era sentralistik 

masih berlangsung. Beberapa fenomena pendidikan peersekolahan sebagai hasil model 

kepemimpinan instruktif dan top down dapat disebutkan antara lain : system  target 

pencapaian kurikulum, target jumlah kelulusan, formula kelulusan siswa dan adanya desain 

suatu proyek peningkatan kualitas sekolah yang harus dikaitkan dengan peningkatan nilai 

lulusan secara instruktif. Keadaan ini berakibat pada terbelenggunya seorang kepala sekolah 

dengan juklak dan juknis, dampak negatifnya ialah tertutupnya sekolah pada proses 

pembaruan dan inovasi.     

Hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini  sesuai karena hasil penelitian Olusola 

Adeyemi (2008) yang berjudul  “The Influence of Administrative Strategies on the Effective 

Management of Human Resource in Secondary Schools in Ondo State, Nigeria” 

menekankan pada gaya kepemimpinan yang efektif, hal ini dapat melengkapi dari hasil 

penelitian tersebut bahwa kepala sekolah yang efektif memiliki kecenderungan untuk 

menghargai ide-ide baru, cara baru, praktik-praktik baru dalam proses belajar mengajar 

disekolahnya. Agar proses inovasi di sekolah dapat berjalan dengan baik, kepala sekolah 

perlu dan harus bertindak sebagai pemimpin (leader) dan bukannya bertindak sebagai boss. 

Seorang kepala sekolah yang bersifat demokratis  tidak menghendaki suatu kondisi 

dimana guru hanya menjadi pengikut. Guru adalah teman sekerjanya, agar pelaksanaan 

tugas dan pekerjaanya berjalan lancer, seorang pemimpin harus memiliki sifat positif seperti 

; mau berinisiatif, percaya diri, setia , tekun dan jujur. Kepercayaan akan terwujud jika kita 

memiliki dan menunjukkan sifat ikhlas, tulus hati dan terus terang. 

Guru harus  mengerti dan merasa bahwa kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya sama halnya dengan yang diharapkan pemimpinnya. Sifat seperti bersedia 

bekerja sama, bekerja dengan kesungguhan hati, penuh kegembiraan , optimis serta sanggup 
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membangkitkan guru dalam memperbaiki dan memajukan pendidikan dan pengajaran di 

sekolah, bermaksud member dorongan supaya mereka dapat berperan aktif dalam 

memajukan rencana pendidikan sekolah. 

Sebaiknya kepala sekolah berusaha untuk tetap bersifat rendah hati dan mewujudkan 

konsep yang dapat dipelajari dari falsalah padi ; makin berisi makin merunduk. Janganlah 

kelebihan yang ada pada dirinya, misalnya kelebihan pengetahuan, kemampuan dan 

pengalaman ia gunakan untuk menonjolkan diri. Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam 

dunia pendidikan hendaknya menjauhkan diri dari sikap otoriter. Kepala sekolah hendaknya 

tidak perlu merasa statusnya lebih tinggi dan menempatkan dirinya di luar dan di atas 

kelompok, sehingga selalu menuntut untuk dihormati melainkan ia merasa bahwa tempatnya 

ditengah-tengah para staf.  

Banyak perhatian yang dicurahkan untuk tugas pendidikan dan pengajaran. Acara rapat 

dewan guru ditetapkan bersama guru dan rapat tersebut dilaksanakan secara teratur serta 

tidak memakan waktu banyak. Dia dapat membagi waktu untuk rapat dengan efisien dan 

kedisiplinan tampak sekali di dalamnya.Kepala sekolah lebih mengutamakan kepentingan 

guru daripada kepetingan pribadi. Di bawah kepemimpinnya guru-guru bekerja dengan suka 

cita untuk memajukan pendidikan disekolah. Semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang telah dipikirkan dan disepakati bersama. Akhirnya terciptalah suasana 

kekeluargaan yang sehat dan menyenangkan. Kepala sekolah dianggap sebagai pemimpin, 

saudara atau kakak yang dapat menempatkan diri sesuai dengan kondisi dan keadaan 

lingkungannya. 

Berdasarkan dokumentasi berupa notulen hasil rapat antara kepala sekolah, dewan guru 

dan karyawan gaya memimpin rapat yang diterapkan menggunakan gaya kepemimpinan 

demokratis ini terlihat dari hasil notulen yang bersifat top down artinya kepala sekolah 

memberikan usulan atau saran terlebih dahulu, kemudian baru peserta rapat menanggapi dari 

usulan atau saran tersebut. Setelah tercapai kesepakatan barulah diputuskan hasil  atau 

keputusan dalam rapat tersebut. 

Kegiatan membangun atau melakukan kegiatan pembangunan, adalah suatu proses 

kegiatan yang sistematik, yang ada kelanjutannya untuk lebih baik  dibandingkan dengan 

keadaan sebelumnya, baik bagi diri manusia itu sendiri, maupun lembaga di mana ia bekerja 

maupun bagi masyarakat lingkungan dimana kemampuan manusia tersebut dilaksanakan. 
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Mampu membangun berarti  daya (energi ) dan adanya kemauan untuk bekerja dengan 

benar, baik dan  tanggung jawab. Dari pengertian SDM ini menunjukkan bahwa tidak semua 

manusia dapat disebut sebagai SDM, karena manusia yang tidak mempunyai/memiliki daya 

dalam arti kemampuan, maka itu tidak layak disebut sebagai SDM. 

2. Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia  

Di SMK Negeri 2 Kota Magelang  dengan cara pendekatan melalui kreativitas dan inovasi  

kepada guru dan karyawan, sehingga dapat memotivasi guru-guru yang lain untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan dapat memberdayakan potensi yag dimiliki setiap guru, sehingga 

dapat mempengaruhi prestasi kerja guru dan karyawan. Kinerja kepala sekolah SMK Negeri 

2 Magelang dalam pengelolaan pemberdayaan guru dapat ditegaskan bahwa kepala sekolah 

telah mampu mengelola dengan baik, meskipun ada kendala namun tidak begitu berarti. 

Berdasarkan analisis data di atas dapat disarikan bahwa strategi kepemimpinan kepala 

sekolah  menggunakan strategi  melalui kreativitas dan inovasi terhadap bawahannya yang 

meliputi guru, pegawai dan siswa siswi, hal ini terlihat dari hubungan yang harmonis, 

kompak dan adanya kebersamaan antara guru dan karyawan. 

Dalam era kemandirian sekolah dan era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kiranya 

pemahaman, pendalaman, dan aplikasi konsep-konsep ilmu manajemen yang telah banyak 

sekali dikembangkan oleh para pemikir di bidang bisnis perlu mendapatkan perhatian 

para pimpinan sekolah untuk memanajemeni sekolah-sekolah yang mereka pimpin di masa 

kini. Kesempatan untuk mengembangkan sebuah sekolah hingga menjadi sebuah sekolah 

yang sungguh efektif kiranya membutuhkan kreativitas kepemimpinan yang memadai. 

Kreativitas kepemimpinan semacam itu dapat terlihat atau dapat muncul manakala para 

pimpinan sekolah mampu dan mau melakukan perubahan-perubahan tentang cara dan 

metoda yang mereka pergunakan untuk memanajemeni sekolah. Kemampuan serta 

kemauan tersebut akan muncul manakala para pimpinan sekolah dapat membuka diri 

secara luas untuk mencari dan menyerap sumber-sumber yang dapat mendorong 

perubahan manajerial, dan kiranya konsep-konsep dasar untuk melakukan perubahan 

tersebut tersedia luas dalam bidang di luar bidang pendidikan itu sendiri, yakni bidang 

manajemen. 
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Dalam satuan pendidikan, kepala sekolah menduduki dua jabatan penting untuk 

bisa menjamin kelangsungan proses pendidikan sebagaimana yang telah digariskan 

oleh peraturan perundang-undangan. Pertama, kepala sekolah adalah pengelola pendidikan 

di sekolah secara keseluruhan. Kedua, kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan 

di sekolahnya. 

Sebagai pengelola pendidikan kepala sekolah bertanggung jawab terhadap 

keberhasilam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara melaksanakan administrasi 

sekolah dengan seluruh substansinya. Kepala sekolah juga bertanggung jawab terhadap 

kualitas sumber daya manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas 

pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan mempunyai tugas 

mengembangkan kinerja para personal, terutama para guru ke arah profesionalisme yang 

diharapkan. 

Sebagai pemimpin formal, kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan 

pendidikan melalui upaya mengerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kepala seko lah mempunya i tugas 

melaksanakan fungsi- fungs i kepemimpinan, baik fungsi yang berhubugan dengan 

pencapaian tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi 

terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan strategi pemberdayaan sumber daya 

manusia yang digunakan tidak dapat difokuskan pada satu strategi saja, tetapi tergantung 

dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Kepala sekolah lebih seringnya menggunakan 

strategi inovasi dan kreativitas hal ini terlihat dalam setiap rapat kepala sekolah selalu 

merangsang personal dalam mencoba dan menemukan hal-hal baru.  

Dari inti temuan tersebut ternyata strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam 

pemberdayaan sumber daya manusia sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yuniarsih 

dan Suwatno (2008 : 6) yaitu mengenai strategi yang diterapkan untuk pemberdayaan 

sumber daya manusia antara lain kreativitas, inovasi, sinergi atau pendekatan dan pemberian 

tanggung jawab. Sedangkan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini sesuai  

karena dari hasil penelitian Thompson and Brian H. Kleiner (2005) yang berjudul “Effective 

Human Resource Management of School District”  menekankan pada strategi administrative 

seperti pengawasan, monitoring dan komunikasi. Manajemen sekolah tidak lain berarti 
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pendayagunaan dan penggunaan sumber daya yang ada dan yang dapat diadakan secara 

efisien dan efektif untuk mencapai visi dan misi sekolah. Kepala sekolah bertanggung 

jawab atas jalannya lembaga sekolah dan kegiatannya. Kepala sekolah berada di garda 

terdepan dan dapat diukur keberhasilannya. 

Guru sebagai pihak yang berkepentingan secara operasional dan mental harus dipersiapkan 

dan ditingkatkan profesionalnya, karena hanya dengan demikian kinerja mereka dapat efektif, 

apabila kinerja guru efektif maka tujuan pendidikan akan tercapai. Yang dimaksud dengan 

profesionalisme disini adalah kemampuan dan keterampilan guru dalam merencanakan, 

melaksanakan pengajaran dan keterampilan guru merencanakan dan melaksanakan evaluasi 

hasil belajar siswa. 

Mengingat pentingnya profesionalisme guru dalam pencapaian tujuan pendidikan 

utamanya pada skala tingkat institusional, maka perlu adanya pelatihan dan profesionalisme guru, 

sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang bisa dijadikan masukan dalam membuat dan 

melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan terutama pada tingkat sekolah dasar sampai 

menengah baik negeri maupun swasta. 

 

Simpulan 

1. Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam pemberdayaan sumber daya manusia di 

SMK Negeri 2 Kota Magelang. 

a. Gaya kepemimpinan kepala sekolah SMKN 2 Kota Magelang adalah gaya 

kepemimpinan demokratis yang bersifat Top Down yang berarti kepala sekolah 

dalam memimpin selalu memberikan gagasan atau ide awal. 

b. Gaya memimpin seorang kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap kinerja 

bawahannya. 

2. Strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam pemberdayaan sumber daya manusia di 

SMK Negeri 2 Kota Magelang. 

a. Strategi yang digunakan oleh kepala sekolah SMK Negeri 2 Kota Magelang adalah 

dengan cara menumbuhkan kreativas dan inovasi pemikiran dari masing-masing 

guru dan karyawan. 

b. Dengan strategi pemberdayaan yang digunakan diharapkan sekolah dapat 

menghasilkan kualitas dari kinerja guru dan karyawan yang lebih baik. 
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