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ABSTRAK 

 
Pendidikan merupakan kontribusi yang sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah 
memerlukan perhatian dan pengelolaan yang baik. Suatu organisasi baik yang bersifat 
komersial ataupun sosial seperti sekolah, fungsi kepemimpinan sangatlah berpengaruh 
terhadap kemajuan dan ketercapaian tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu penerapan 
fungsi kepala sekolah yang baik merupakan hal pokok yang mempengaruhi 
keberhasilan sekolah. Dari pengamatan penulis, pelaksanaan fungsi kepala sekolah di 
SMK Muhammadiyah Kartasura cukup baik sehingga SMK Muhammadiyah Kartasura 
memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik, yang mampu membentuk 
efektifitas pendidikan di sekolah tersebut. Dari sinilah, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah, dengan mengambil judul 
“Fungsi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
di SMK Muhammadiyah Kartasura Tahun Ajaran 2012/2013”. 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana fungsi kepala 
sekolah dalam meningkatkan SDM di SMK Muhammadiyah Kartasura?, 2) Bagaimana 
bentuk usaha kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas SDM di SMK 
Muhammadiyah Kartasura?. Sedang tujuan dari penelitian ini 1) Mengetahui fungsi 
kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas SDM di SMK Muhammadiyah Kartasura, 
dan 2) Mengetahui bentuk usaha kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas SDM di 
SMK dipertahankan. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan 
dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi kepala sekolah 
sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator 
bisa dikatakan baik dalam upaya peningkatan kualitas SDM sesuai dengan visi dan misi 
sekolah. Serta usaha-usaha yang dilakukan yaitu, 1) memberikan kesempatan kepada 
tenaga kependidikan meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 2) mengadakan 
sarana dan prasarana yang lebih memadai, 3) memberi dorongan kepada seluruh tenaga 
kependidikan untuk selalu memaksimalkan dalam melaksanakan kewajiban, dan 4) 
mengikutsertakan seluruh tenaga kependidikan dalam pelatihan-pelatihan. 
 
Kata Kunci : Fungsi Kepala Sekolah, Sumber Daya Manusia, SMK 
Muhammadiyah Kartasura 

 



 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bila dilihat dari 
sudut pandang Islam merupakan 
suatu kewajiban bagi setiap 
individual orang muslim, karena 
manusia merupakan makhluq yang 
Allah menganugerahkan kepada 
dirinya sebuah kesempurnaan 
berupa akal yang membedakan 
antara makhluq-makhluq lainnya. 
Allah telah menyampaikan pesan-
Nya melalui Firman-Nya dalam Al 
Qur’an Q.S Al ‘alaq ayat 1-5. Ayat-
ayat ini merupakan permulaan 
rahmat Allah kepada para hamba-
Nya dan merupakan permulaan 
ni’mat yang Allah berikan kepada 
hamba-Nya. Dalam ayat-ayat 
tersebut, terdapat peringatan asal 
usul penciptaan manusia yaitu dari 
segumpal darah, dan diantara 
kemuliaan Allah adalah mengajari 
manusia tentang apa yang mereka 
belum ketahui, lalu manusia 
dimuliakan dan dihormati dengan 
adanya ilmu pengetahuan yang 
mana ilmu pengetahuan merupakan 
keistimewaan Adam bapak manusia 
terhadap para malaikat. Ilmu 
pengetahuan kedua ada dalam otak, 
terkadang berupa tulisan dengan 
jari-jari manusia untuk 
mengungkapkan apa yang ada 
dalam otak serta ungkapan kalimat 
sebagai pengganti lidah (Farizal, 
2001: 274). 

Kehidupan manusia selalu 
terkait dengan pendidikan, baik itu 
pendidikan formal maupun non 
formal. Dari dua aspek pendidikan 

tersebut, pendidikan formallah yang 
sangat erat kaitannya dengan 
kegiatan belajar mengajar yang 
diatur oleh sistem pada sebuah 
lembaga pendidikan resmi. 
Lembaga pendidikan itulah yang 
disebut sekolah. Sekolah 
merupakan sebuah lembaga yang 
dirancang untuk pengajaran 
siswa/murid dibawah pengawasan 
guru. 

Komponen dalam sekolah 
sangatlah berpengaruh dalam 
memaksimalkan jalannya sistem 
pendidikan, dari kurikulum dan 
program pengajaran, tenaga 
kependidikan, siswa, keuangan dan 
pembiayaan, sarana dan prasarana, 
hubungan sekolah dengan 
masyarakat, serta pelayanan khusus 
(Mulyasa, 2002: 39). 

Kepala sekolah merupakan 
salah satu komponen pendidikan 
yang paling berperan dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan 
(Mulyasa, 2006: 24). Kepala 
sekolah bertanggung jawab untuk 
menjalankan roda organisasi 
sekolah. Fungsi kepala sekolah 
selain sebagai manajer, juga 
sebagai pemikir dan pengembang. 
Tugasnya dalam kerangka ini 
adalah memikirkan kemajuan 
sekolah. Kepala sekolah dituntut 
untuk professional dan menguasai 
secara baik pekerjaannya melebihi 
rata-rata personel lain di sekolah, 
serta memiliki komitmen moral 
yang tinggi atas pekerjaannya 
sesuai dengan kode etik profesinya. 
Sebagai pemimpin, kepala sekolah 
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merupakan subyek yang harus 
melakukan transformasi 
kemampuannya melalui bimbingan, 
tuntunan, pemberdayaan, atau 
anjuran kepada seluruh komunitas 
sekolah untuk mencapai tujuan 
lembaga secara efektif dan efisien. 

Kenyataan di lapangan 
menunjukkan masih banyak 
sekolah yang prestasi belajar 
siswanya rendah, guru dan 
siswanya kurang disiplin, 
kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran rendah, serta 
lambannya staf tata usaha dalam 
melayani kebutuhan siswa. 
Masalah-masalah ini merupakan 
cerminan kurangnya kemampuan 
kepala sekolah dalam 
memberdayakan stafnya, disamping 
rendahnya etos kerja komunitas 
sekolah secara keseluruhan. Kepala 
sekolah seharusnya mampu 
mengelola semua sumber daya 
yang ada di sekolah secara efektif 
dan efisien untuk mencapai tujuan 
pendidikan. 

Menjadi kepala sekolah yang 
professional memang tidaklah 
mudah, banyak hal yang harus 
dipahami, banyak masalah yang 
harus dipecahkan, dan banyak 
strategi yang harus dikuasai. 
Kurang adil jika pengangkatan 
kepala sekolah hanya didasarkan 
pada pengalaman menjadi guru 
yang diukur dari segi waktu 
(lamanya menjadi guru). 

Untuk menjadi kepala 
sekolah profesional perlu dimulai 
dari pengangkatan yang profesional 
pula, demikian halnya masa 

menjadi kepala sekolah, bukan 
jamannya lagi menjadi kepala 
sekolah seumur hidup. Kepala 
sekolah perlu dipilih dalam kurun 
waktu tertentu (3-5 tahun), dan 
setelah itu dilakukan lagi pemilihan 
yang baru, kepala sekolah lama 
kembali menjadi guru. Hal ini akan 
menumbuhkan iklim demokratis di 
sekolah, yang akan mendorong 
terciptanya iklim yang kondusif 
bagi teciptanya kualitas 
pembelajaran yang optimal untuk 
mengembangkan seluruh potensi 
peserta didik. Hanya dengan cara 
demikianlah akan tumbuh kepala 
sekolah professional, yang siap 
mendorong visi menjadi aksi dalam 
paradigma baru manajemen 
pendidikan.   

Dalam paradigma baru 
manajemen pendidikan, kepala 
sekolah sedikitnya harus mampu 
berfungsi sebagai educator, 
manajer, administrator, supervisor, 
leader, innovator, dan motivator 
(EMASLIM) (Mulyasa, 2006: 98-
120). 

1. Educator. 
Seorang kepala sekolah 
berfungsi sebagai pendidik 
dalam meningkatkan 
profesionalisme tenaga 
kependidikan. 

2. Manajer. 
Seorang kepala sekolah 
berfungsi sebagai pemberdaya 
tenaga kependidikan yang 
diwujudkan dalam pemberian 
arahan secara dinamis. 

3. Administrator. 



3 
 

Kepala sekolah berfungsi 
sebagai pengelola semua 
aspek administrasi yang ada di 
sekolah, dari administrasi 
kurikulum, peserta didik, 
personalia, sarana dan 
prasarana, kearsipan, serta 
administrasi keuangan. 

4. Supervisor. 
Kepala sekolah berfungsi 
sebagai pengawas seluruh 
kegiatan kependidikan yang 
ada di sekolah, sehingga 
aktivitas organisasi sekolah 
bermuara pada pencapaian 
efisiensi dan efektivitas 
pembelajaran. 

5. Leader. 
Kepala sekolah berfungsi 
memberikan petunjuk dan 
pengawasan, meningkatkan 
kemauan tenaga kependidikan, 
membuka komunikasi dua 
arah, dan pendelegasian tugas. 

6. Innovator. 
Kepala sekolah haruslah 
seseorang yang melakukan 
pekerjaannya secara 
konstruktif, kreatif, delegatif, 
integratif, rasional dan 
obyektif, pragmatif, 
keteladanan, disiplin, serta 
adaptel dan fleksibel. 

7. Motivator. 
Kepala sekolah sebagai 
pemberi motivasi kepada para 
tenaga kependidikan dalam 
melakukan tugas dan 
fungsinya. 

Dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan, kepala sekolah 

hendaknya mampu membentuk 
guru-guru yang profesional; yaitu 
guru yang berdisiplin, yang 
memiliki hubungan dengan anak 
didik, melaksanakan tugas dengan 
penuh gairah, keriangan, kecekatan, 
memiliki metode yang bervariasi 
dalam mendidik anak-anak (Sagala, 
2009: 202). Selain membentuk 
guru-guru yang profesional dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan, 
kepala sekolah juga memiliki tugas 
membenahi pendidikan, proses 
belajar mengajar (PBM) dan 
pengembangan kurikulum yang 
menjadi prioritas sekolah. Membuat 
program kinerja guru, memperbaiki 
sistem dan memberi sanksi yang 
setimpal atas kegagalan guru pada 
saat melaksanakan tugas pokok dan 
manfaat masing-masing. Peran 
kepala sekolah untuk menyediakan 
fasilitas pembelajaran, dalam 
melakukan pembinaan 
pertumbuhan jabatan guru dan 
dukungan profesionalitas lainnya 
menjadi kekuatan tersendiri bagi 
guru dalam melaksanakan tugas 
profesionalnya (Sagala, 2007: 93). 

Pada implementasi 
manajemen pendidikan dengan 
pendekatan apa pun dan dimana 
pun, manusia selalu memegang 
kendali utama. Namun demikian, 
tidak ada seorang manusia pun 
yang dapat bekerja optimal tanpa 
dukungan sumberdaya yang cukup 
dan bermutu. Sumberdaya itu akan 
menjadi instrument utama yang 
menyertai manusia dalam 
menjalankan roda organisasi 
sekolah. Secara kualitatif, 



4 
 

sumberdaya pendidikan dapat 
diklasifikasikan ke dalam tiga 
kategori, yaitu sumberdaya manusia 
(SDM), sumberdaya material, dan 
sumberdaya fasilitatif berupa 
struktur organisasi institusi 
pendidikan (Sudarwan, 2010: 75). 

Yang dimaksud dengan 
sumber daya manusia, menurut 
Shetty dan Vernon B. Bucher 
(1985) terkandung aspek; 
kompetensi, keterampilan/skill, 
kemampuan, sikap, perilaku, 
motivasi, dan komitmen (Nanang 
Fattah, 2001: 13). 

Peningkatan kualitas sumber 
daya manusia merupakan prasyarat 
mutlak untuk mencapai tujuan 
pembangunan. Salah satu wahana 
untuk meningkatkan kualitas SDM 
tersebut adalah pendidikan, 
sehingga kualitas pendidikan harus 
senantiasa ditingkatkan (Mulyasa, 
2002: 3). 

Kepala sekolah sangat 
berperan penting dalam 
menentukan kualitas sumber daya 
manusia. Di samping sebagai 
pengatur sistem pendidikan, kepala 
sekolah juga memiliki tugas untuk 
mengembangkan semua anggota 
lembaga pendidikan, dari staf 
pengajarnya, anggota pengurus dan 
juga para siswa. Dalam mencapai 
tujuan SDM, kepala sekolah 
merupakan motor penggerakan, 
penentu arah kebijakan sekolah, 
yang akan menentukan bagaimana 
tujuan-tujuan sekolah dan 
pendidikan pada umumnya 
direalisasikan.  

Salah satu usaha untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia yaitu melalui proses 
pembelajaran di sekolah. Dalam 
usaha meningkatkan kualitas SDM 
dalam dunia pendidikan, guru 
merupakan komponen sumber daya 
manusia yang lebih utama untuk di 
bina dan dikembangkan secara 
berkesinambungan. Pembentukan 
profesi guru dilaksanakan melalui 
program pendidikan pra-jabatan 
(pre-servise education) maupun 
program dalam jabatan (inservice 
education). Potensi guru harus 
bertumbuh dan berkembang secara 
berkesinambungan agar guru dapat 
melaksanakan fungsinya sebagai 
guru professional (Sahertian, 2000: 
1). 

Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah Kartasura adalah 
SMK pertama yang ada di 
Kartasura. Walaupun sekolah ini 
merupakan sekolah kejuruan yang 
pada umumnya mengedepankan  
keterampilan untuk siap kerja 
lapangan, akan tetapi sekolah ini 
menekankan pada pola penanaman 
keagamaan yang baik, dengan 
memiliki kurikulum pendidikan 
agama yang lebih banyak dari SMK 
pada umumnya, adanya program 
sholat dhuha berjamaah, bimbingan 
belajar bacaan sholat dengan 
membagi kelompok-kelompok dari 
setiap kelas yang diharapkan 
mampu membentuk anak didik 
yang berkepribadian religius. 

Usaha untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia di 
SMK Muhammadiyah Kartasura 
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ini, baik tenaga kependidikan 
maupun seluruh peserta didik, 
kepala sekolah melakukan banyak 
program untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan. Diantaranya 
membuat program absensi 
elektronik bagi tenaga pengajar, 
membuat program keagamaan bagi 
seluruh peserta didik serta 
mengadakan studi banding ke 
sekolah-sekolah Muhammadiyah 
lainnya untuk memperoleh inovasi-
inovasi dalam kepemimpinan 
kepala sekolah. 

Sama halnya dengan kepala 
sekolah di sekolah lainnya, kepala 
sekolah di SMK Muhammadiyah 
Kartasura ini juga mengalami 
kesulitan dan kendala yang 
menghambat tujuan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia di 
sekolah ini. Salah satu hambatan 
yang ada adalah masalah kinerja 
guru yang dipengaruhi oleh status 
sekolah. Karena SMK 
Muhammadiyah ini merupakan 
sekolah swasta bukan sekolah 
negeri yang memperoleh perhatian 
penuh dari pemerintah di segala 
aspeknya. 

Dari permasalahan tersebut di 
atas, penulis ingin mengadakan 
penelitian yang berjudul “Fungsi 
Kepala Sekolah dalam 
Meningkatkan Kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) di SMK 
Muhammadiyah Kartasura”. 

 
Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis 
ingin mengetahui bagaimana fungsi 
kepala sekolah dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia serta usaha-usaha yang 
dilakukan di SMK Muhammadiyah 
Kartasura. 

 
Landasan Teori 

Sebagai langkah antisipasi 
agar tidak terjadi multi-
interpretasi/penafsiran terhadap 
judul skripsi “Fungsi Kepala 
Sekolah dalam Meningkatkan 
Kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) di SMK Muhammadiyah 
Kartasura Tahun Ajaran 
2012/2013”, maka penulis perlu 
memberikan penegasan istilah yang 
berkaitan dengan dengan judul di 
atas. 
1. Fungsi 

Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia makna kata 
fungsi adalah jabatan 
(pekerjaan) yang dilakukan. 

2. Kepala Sekolah 
a. Kepala Sekolah 

merupakan kunci bagi 
pengembangan dan 
peningkatan suatu sekolah 
(Arikunto, 1993: 196). 

b. Menurut Sagala (2007: 
88), kepala sekolah adalah 
orang yang diberi tugas 
dan tanggungjawab 
mengelola sekolah, 
menghimpun, 
memanfaatkan, dan 
menggerakkan seluruh 
potensi sekolah secara 
optimal untuk mencapai 
tujuan. 

Jadi, bisa diambil 
kesimpulan bahwa kepala 
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sekolah adalah jabatan karir 
yang diperoleh oleh seorang 
guru yang diberi tugas dan 
tanggungjawab untuk 
mengelola sekolah dan 
menggerakkan sumber daya 
yang ada untuk mencapai 
tujuan yang telah 
direncananakan. 

3. Sumber Daya Manusia 
a. Sumber daya manusia 

merupakan sesuatu yang 
fundamental bagi setiap 
kegiatan manajemen 
(Suhardiman, 2012: 206). 

b. Sumber daya manusia 
yaitu semua manusia yang 
terlibat dalam suatu 
organisasi dalam 
mengupayakan 
terwujudnya tujuan 
organisasi tersebut 
(Hasibuan, 2000: 3). 

Dari berbagai pengertian 
di atas, bisa disimpulkan 
bahwa sumber daya manusia 
adalah faktor yang penting 
dalam sebuah organisasi 
kependidikan. Karena selain 
sebagai penggerak, sumber 
daya manusia juga sebagai aset 
yang akan menunjang 
keberhasilan organisasi 
kependidikan tersebut. Untuk 
menjadikan sumber daya 
manusia yang berkualitas pada 
suatu organisasi kependidikan, 
perlu dilakukan berbagai 
macam usaha untuk 
memaksimalkan seluruh 
potensi yang ada pada sumber 
daya manusia tersebut. 

4. Fungsi Kepala Sekolah 
a. Edukator 
b. Manajer 
c. Administrator 
d. Supervisor 
e. Leader 
f. Innovator 
g. Motivator  

 
Metode Penelitian 

Metode penelitian ini terdiri 
dari: 
1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis 
penelitian yang digunakan 
adalah penelitian lapangan 
(Field Research), karena 
kegiatan ini dilakukan di 
lingkungan sekolah, 
pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan deskriptif 
yaitu suatu metode penelitian 
yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data, fakta-
fakta dan menguraikan secara 
menyeluruh dan teliti sesuai 
dengan persoalan yang akan 
dipecahkan (Iqbal Hasan, 
2000: 33). 

2. Subyek Penelitian 

Tatang (1986: 93) 
memberikan pengertian bahwa 
subyek penelitian adalah 
sumber tempat memperoleh 
informasi, yang dapat 
diperoleh dari seorang ataupun 
sesuatu, yang mengenai ingin 
diperoleh keterangan. Dalam 
hal ini yang menjadi subyek 
pada penelitian ini adalah 
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kepala sekolah di SMK 
Muhammadiyah Kartasura. 
Sumber data yang digunakan 
berupa sumber data primer dan 
sekunder. 

3. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara 

Sutrisna Hadi (1983: 
20) menyatakan bahwa 
metode wawancara adalah 
teknik pengumpulan data 
dengan cara Tanya jawab 
sepihak yang dikerjakan 
secara sistematis. Teknik 
wawancara yang penulis 
gunakan adalah teknik 
wawancara bebas 
terpimpin, yaitu 
wawancara yang dalam 
pelaksanaannya 
pewawancara membawa 
garis besar hal-hal yang 
akan ditanyakan 
(Arikunto, 1998: 27). 

Metode wawancara 
dalam penelitian ni dipakai 
penulis untuk mengambil 
data tentang 
kepemimpinan di SMK 
Muhammadiyah 
Kartasura. Wawancara 
dilakukan terhadap kepala 
sekolah, wakil kepala 
sekolah, guru dan kepala 
tata usaha. 

b. Observasi 
Observasi adalah 

memperhatikan sesuatu 
dengan menggunakan 
mata atau pengamatan 
yang meliputi kegiatan, 
pemusatan perhatian 

terhadap obyek dan 
menggunakan seluruh 
panca indra (Arikunto, 
1998: 57). Observasi atau 
pengamatan secara 
langsung dilakukan untuk 
memperoleh gambaran 
secara menyeluruh tentang 
SMK Muhammadiyah 
Kartasura. 

c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi 

yaitu mencari data 
mengenai hal-hal atau 
variable yang berupa 
catatan, transkip, buku, 
dan sebagainya (Arikunto, 
2006: 158).  Sumber 
dokumentasi dalam 
penelitian ini adalah semua 
data yang diperoleh dari 
SMK Muhammadiyah 
Kartasura, mengenai letak 
geografis, sejarah berdiri, 
struktur organisasi sekolah 
dan sistem manajemen 
kepala sekolah. 

4. Validitas Data 
Validitas Data adalah 

bahwa setiap keadaan harus 
memenuhi: 
a. Mendemonstrasikan nilai 

yang benar, 
b. Menyediakan dasar agar 

hal itu dapat diterapkan, 
dan 

c. Memperbolehkan 
keputusan luar yang dapat 
dibuat tentang konsistensi 
dari prosedurnya dan 
kenetralan dari temuan dan 
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keputusan-keputusannya 
(Moleong, 2011: 320). 
 
 

5. Metode Analisis Data 
Dalam menganalisis hasil 

penelitian ini, digunakan  
analisis deskriptif kualitatif 
yang terdiri dari tiga kegiatan 
yaitu pengumpulan data 
sekaligus reduksi data, 
penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi (Milles 
dan Hiberman, 1992: 16). 

Pertama, setelah 
pengumpulan data selesai, 
maka tahap selanjutnya adalah 
melakukan reduksi data yaitu 
menggolongkan, mengarahkan, 
membuang yang tidak perlu 
dan pengorganisasian sehingga 
data terpilah-pilah. Kedua, data 
yang telah direduksi aka 
disajikan dalam bentuk narasi. 
Ketiga, penarikan kesimpulan 
dari data yang telah disajikan. 

Dalam menganalisis data 
tersebut digunakan metode 
deskriptif kualitatif dengan 
cara berfikir induktif yaitu 
berfikir dari pengetahuan yang 
bersifat umum dan bertitik 
tolak pada pengetahuan umum 
itu, apabila kita hendak menilai 
sesuatu kejadian khusus 
(Sutrisno, 1992: 42). 

Hasil Penelitian 
1. Fungsi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kualitas 
Sumber Daya Manusia 

(SDM) di SMK 
Muhammadiyah Kartasura 

Setelah melakukan 
kegiatan wawancara dengan 
kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, guru dan staf tata 
usaha, diketahui bahwa fungsi 
kepala sekolah di SMK 
Muhammadiyah Kartasura telah 
diimplementasikan dengan 
cukup baik.  

Sebagai edukator, kepala 
sekolah bertindak sebagai 
pengampu mata pelajaran 
teknik mesin dengan membuat 
program tahunan, program 
semester, silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) sebelum mengajar serta 
melakukan evaluasi. Hal ini 
dilakukan dengan maksud 
untuk memberi tauladan kepada 
staf pengajar yang lain. Selain 
mengampu mata pelajaran, 
Bapak kepala sekolah juga 
melakukan program yang 
dinamakan pengajaran Al 
Qur’an Guru Asuh untuk 
membentuk siswa yang 
menguasai bacaan Al Qur’an 
dengan baik. 

Sebuah lembaga 
pendidikan tentulah memiliki 
manajemen untuk menunjang 
pengembangan mutu 
pendidikan, apalagi jika 
dipimpin oleh manajer yang 
profesional. Sebagai manajer, 
kepala sekolah telah melakukan 
usaha melakukan kerja sama 
dengan seluruh tenaga 
kependidikan dalam 
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perencanaan program, 
pengorganisasian, pelaksanaan 
dan pengontrolan sebagai usaha 
dalam pengevaluasian. 

Sedang sebagai 
administrator, kepala sekolah 
telah melakukan perannya 
sesuai dengan penjelasan fungsi 
dalam kegiatan administrasi, 
yaitu perencanaan, yang berupa 
perencanaan program tahunan. 
Kemudian melakukan 
penyusunn organisasi sekolah, 
melakukan koordinasi, dan 
melakukan pengelolaan 
kepegawaian. 

Selanjutnya sebagai 
supervisor, kepala sekolah 
melakukan tugas sebagai 
supervisor untuk meningkatkan 
kinerja staf pengajar dan 
pegawai untuk terus melakukan 
perbaikan dalam kegiatan 
belajar mengajar. Dalam 
melaksanakan perannya 
tersebut, kepala sekolah telah 
melaksanakan supervisi, baik 
langsung maupun tidak 
langsung serta melakukan 
usaha-usaha dengan 
pendekatan; 1) melakukan 
observasi kelas, 2) mengadakan 
rapat guru, 3) mengadakan 
training, dan 4) pengadaan 
fasilitas pembelajaran yang 
memadai. 

Pada perannya sebagai 
leader, kepala sekolah SMK 
Muhammadiyah Kartasura telah 
menerapkan tipe kepemimpinan 
yang cocok dengan keadaan 
sumber daya manusia yang ada 

di sekolah tersebut, yaitu tipe 
kepemimpinan demokratis dan 
pertisipatif. Yaitu dengan 
mengikutsertakan seluruh 
tenaga kependidikan dalam 
pengambilan keputusan dan 
dalam pelaksanaan program 
tanpa membedakan di setiap 
individu. Dengan demikian 
terbentuklah tenaga 
kependidikan yang memiliki 
semangat yang tinggi dalam 
bekerja sama. 

Sebagai inovator, kepala 
sekolah SMK Muhammadiyah 
Kartasura berprinsip untuk 
selalu melakukan perubahan 
menjadi lebih baik. Untuk 
menghadapi perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
tegnologi, kepala sekolah telah 
melakukan usaha yang baik 
yaitu dengan mengadakan free 
hotspot dan pengadaan laptop 
bagi tenaga pengajar. Dengan 
inovasi tersebut, kepala sekolah 
telah membentuk tanaga 
kependidikan yang mampu 
mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan tegnologi serta 
mengembangkan kemampuan 
setiap tenaga kependidikan 
guna pencapaian tujuan 
sekolah. 

Sedangkan sebagai 
motivator, kepala sekolah SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
melakukan cara yang efektif, 
yaitu dengan konsep reward 
dan punishment dengan bersifat 
adil di antara tenaga 
kependidikan, mendukung 
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seluruh tenaga kependidikan 
untuk meneruskan jenjang 
pendidikan, serta pengadaan 
fasilitas-fasilitas yang lebih 
memadai untuk menunjang dan 
mengembangkan pendidikan. 
Pelaksanaan perannya sebagai 
motivator, kepala sekolah 
mendapat respon yang baik dari 
para tenaga kependidikan. 
Respon yang diberikan berupa 
bersemangatnya tenaga 
kependidikan dalam 
meningkatkan pengetahuannya 
dengan meneruskan jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi 
serta maksimal dalam 
pelaksanaan kewajibannya. 

2. Usaha Kepala Sekolah dalam 
Meningkatkan Kualitas SDM 
di SMK Muhammadiyah 
Kartasura 
1. Usaha Kepala Sekolah 

dalam meningkatkan 
kualitas SDM di SMK 
Muhammadiyah Kartasura 

Sudah tentu diketahui 
bahwa kepala sekolah 
adalah pemimpin sebuah 
sekolah, dan sumber daya 
manusia merupakan inti 
penggerak dari sekolah 
tersebut. Sumber daya 
manusia yang berkualitas 
akan mampu menghasilkan 
sekolah yang berkualitas 
dan akan mencetak output 
yang baik. 

Untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya 
manusianya, kepala sekolah 
SMK Muhammadiyah 

Kartasura menerapkan 
teknik pendekatan individu 
dan kelompok agar upaya 
yang dilakukan berjalan 
dengan maksimal. Teknik 
yang digunakan tersebut 
dilakukan dengan beberapa 
usaha, antara lain; 1) 
Pemberian kesempatan 
kepada tenaga kependidikan 
untuk meneruskan jenjang 
pendidikan yang lebih 
tinggi, 2) Mengikutsertakan 
seluruh tenaga kependidikan 
dalam pengembangan 
profesi, 3) Melakukan 
training, dan 4) Melakukan 
studi banding. 

2. Usaha Kepala Sekolah 
untuk mengatasi hambatan 
dalam meningkatkan 
kualitas SDM di SMK 
Muhammadiyah Kartasura 

Sebagai pemimpin, 
kepala sekolah menyadari 
bahwa untuk mencapai 
sebuah tujuan tentunya 
tidak akan terlepas dari 
faktor pendukung, akan 
tetapi di balik sebuah faktor 
pendukung pastilah ada 
hambatan dan kesulitan 
yang memerlukan solusi 
untuk mengatasinya. 
Hambatan-hambatan yang 
terjadi di SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
dan usaha dalam 
mengatasinya, antara lain: 
1. Kualifkasi guru yang 

belum sempurna 
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Untuk dapat 
mengembangkan 
kualifikasi guru, kepala 
sekolah memberikan 
kesempatan kepada 
seluruh tenaga pengajar 
untuk meneruskan 
pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi guna 
meningkatkan kualitas 
pendidikan untuk 
menghasilkan output 
yang memadai. 

2. Sarana dan prasarana 
yang memerlukan 
kelengkapan 

Untuk lebih 
memaksimalkan 
jalannya pendidikan, 
kepala sekolah 
berupaya melengkapi 
sarana dan prasarana 
yang diperlukan, untuk 
lebih mendukung 
proses belajar 
mengajar. 

3. Kesadaran guru dalam 
melaksanakan 
kewajibannya 

Dalam upaya 
menumbuhkan 
kesadaran guru dalam 
melaksanakan 
kewajibannya, kepala 
sekolah selalu 
memberikan motivasi 
dan dukungan baik 
secara individu maupun 
kelompok secara 
langsung. Dengan 
motivasi tersebut 
diharapkan mampu 

memberikan semangat 
bagi para guru untuk 
lebih maksimal dalam 
melaksanakan tugasnya 
dengan baik. 

4. Kemampuan guru yang 
kurang dalam 
penguasaan bahan ajar 

Kemampuan guru 
dalam penguasaan 
bahan ajar sangat 
berperan penting dalam 
proses belajar 
mengajar, untuk itu 
kepala sekolah 
berupaya 
mengikutsertakan guru 
dalam berbagai macam 
pelatihan pendidikan 
serta kegiatan 
pengembangan profesi 
untuk lebih 
mengembangkan 
kemampuan guru dalam 
mengajar. 

3. Usaha Kepala Sekolah 
untuk mengantisipasi 
hambatan yang terjadi 
dalam meningkatkan 
kualitas SDM di SMK 
Muhammadiyah Kartasura 

Menjadi kepala 
sekolah yang profesional 
akan manjadikan sebuah 
kesulitan dan hambatan 
sebagai batu loncatan untuk 
terus menerus melakukan 
perbaikan dalam dunia 
pendidikan. Usaha-usaha 
yang dilakukan untuk 
mengatasi hambatan yang 
terjadi tentunya 
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memerlukan antisipasi 
untuk terus dilakukan agar 
hambatan tidak akan 
terulang kembali. Adapun 
antisipasi yang dilakukan 
antara lain: 
1. Melakukan 

penyeleksian guru 
dengan menggunakan 
metode test dan 
wawancara yang 
bertujuan diperolehnya 
guru yang 
berkualifikasi dan 
profesinal. 

2. Memberikan semangat 
dengan banyak 
berkomunikasi, 
memberikan informasi 
dengan baik, dengan 
demikian akan 
sangatlah mudah dalam 
memberikan edukasi 
kepada seluruh tenaga 
kependidikan. 

3. Mengadakan studi 
banding, dengan 
melakukan studi 
banding ke beberapa 
sekolah 
Muhammadiyah, 
bertujuan untuk saling 
bertukar inovasi dari 
satu sekolah dengan 
sekolah lain untuk 
menciptakan program-
program baru. Salah 
satu hasil inovasi yang 
diperoleh yaitu 
pembuatan program 
penilaian kinerja guru 

yang bisa membentuk 
kedisiplinan baru. 

4. Mengevaluasi kinerja 
guru, dimaksudkan 
untuk mengetahui 
bagaimana kinerja guru 
dalam melaksanakan 
kewajibannya dengan 
metode penilaian 
kinerja. Kriteria 
penilaian kinerja guru 
antara lain; prosentase 
jumlah kehadiran, 
keaktifan dalam 
kegiatan sekolah, 
kelengkapan 
administrasi, dan 
penilaian sikap guru 
secara tidak langsung 
yaitu melalui angket 
siswa. Metode evaluasi 
ini telah melahirkan 
perubahan terhadap 
kinerja guru dan 
diharapkan akan 
menghasilakn 
perubahan yang 
signifikan. 

Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan mengenai fungsi 
kepala sekolah dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia di SMK Muhammadiyah 
Kartasura bisa diambil kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Fungsi kepala sekolah 

Kepala sekolah SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
telah melakukan fungsinya 
dengan baik, dengan 
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melakukan berbagai macam 
usaha; a) Pemberian 
kesempatan kepada tenaga 
kependidikan untuk 
meneruskan jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi, 
b) Mengikutsertakan tenaga 
kependidikan dalam penataran, 
c) Melakukan training, d) 
Melakukan studi banding, dan 
e) Melengkapi sarana dan 
prasarana. 

2. Usaha kepala sekolah dalam 
meningkatkan kualitas SDM di 
SMK Muhammadiyah 
Kartasura 
a. Usaha mengatasi 

hambatan yang terjadi 
dalam meningkatkan 
kualitas SDM di SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
Kepala sekolah SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
mengatasi hambatan yang 
terjadi dengan teknik yang 
sesuai yaitu dengan 
menerapkan beberapa 
strategi yaitu; 1) 
Memberikan kesempatan 
kepada tenaga 
kependidikan untuk 
meneruskan jenjang 
pendidikan yang lebih 
tinggi, 2) Mengadakan 
sarana dan prasarana yang 
lebih memadai, 3) 
Memberi dorongan kepada 
seluruh tenaga 
kependidikan untuk selalu 
memaksimalkan dalam 
melaksanakan 
kewajibannya, dan 4) 

Mengikutsertakan seluruh 
tenaga kependidikan 
dalam pelatihan-pelatihan. 

b. Usaha mengantisipasi 
hambatan yang terjadi 
dalam meningkatkan 
kualitas SDM di SMK 
Muhammadiyah Kartasura 

Hambatan yang terjadi 
dalam upaya 
meningkatkan kualitas 
SDM di SMK 
Muhammadiyah Kartasura 
telah diatasi dengan baik. 
Untuk lebih 
mengefektifkan usaha 
tersebut, kepala sekolah 
melakukan antisipasi dari 
hambatan-hambatan 
tersebut yaitu dengan; 1) 
Melakukan penyeleksian 
guru, 2) Memberikan 
semangat dengan banyak 
berkomunikasi, 3) 
Mengadakan studi 
banding, dan 4) 
Mengevaluasi kinerja 
guru. 

Saran 
Kepala sekolah di SMK 

Muhammadiyah Kartasura telah 
melaksanakan manajemen 
kepemimpinannya dengan cukup 
baik, dengan berbagai macam 
upaya yang telah dilakukan mampu 
membentuk kualitas sumber daya 
manusia yang lebih baik.  Namun, 
untuk lebih meningkatkan kualitas 
dari SMK Muhammadiyah 
Kartasura, ada beberapa aspek yang 
perlu adanya perbaikan, yaitu: 
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1. Diharapkan kepada Pengurus 
Yayasan untuk terus 
meningkatkan pengawasan 
khususnya terhadap guru 
secara signifikan untuk 
memberikan motivasi agar 
terus berusaha menjadi 
semakin lebih baik. 

2. Diharapkan kepada kepala 
sekolah untuk melengkapi 
sarana prasarana guna 
memaksimalkan kegiatan 
belajar mengajar siswa. 

3. Diharapkan kepada guru 
pengajar untuk terus 
meningkatkan kualifikasi 
profesinya guna mencetak 
generasi yang berkualitas. 
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