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Abstract 

 

The purpose of this study is to describe the role, criteria, competencies 

required of principal in creating effective schools are in SMK PGRI Pedan.This 

study was a qualitative study conducted in SMK PGRI Pedan. The main subject of 

this research is the principal, teachers, and employees of SMK PGRI Pedan . 

Techniques of data collection  by interview, observation, and documentation. 

Data analysis techniques in this study with the data collection, data reduction, 

data display, and conclusion. 

 The results of the study in SMK PGRI Pedan that, the implementation of 

the role and functions of the principal in creating effective schools takes the role 

of the principal and all the citizens of the school. Besides good management or 

management support the creation of an effective school. Principal's role in 

creating effective schools includes, principals as : evaluator, manager, 

administrator, supervisor, leader, innovator, motivator. While the principals of 

effective criteria, characterized principals able to : empower teachers, 

completing assignments on time, formed a partnership with the community, 

applying the principles of good leadership, working with the management team, 

realize the goal of a productive school. While the competencies required of 

school principals in creating effective principals are marked ability in formulating 

the vision, program planning, communication and collaboration, public relations, 

managing school resources, decision making, and managing conflict. 

 

Keywords : roles, criteria, competencies,  effective. 
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PENDAHULUAN 

 

Kualitas pendidikan bukan saja pada unsur masukan (input), tetapi juga 

pada unsur  proses, terutama unsur output atau lulusan sehingga dapat 

memuaskan harapan masyarakat pelanggan pendidikan (Syafaruddin 2002:20).  

Memuaskan pelanggan inilah yang menjadi daya tarik masayarakat maupun 

dunia usaha dan industri. Sekolah yang eksis dan favorit karena sekolah tersebut 

menjaga mutu lulusannya. Kepala sekolah sebagai manajer harus 

mengoptimalkan mutu pembelajaran untuk memenuhi  harapan pelanggan 

pendidikan. Manajer pendidikan seharusnya mencari dan menerapkan suatu 

strategi manajement mutu sehingga dapat mendorong perbaikan mutu sekolah 

secara bertahap. Hal ini dikarenakan sekolah berfungsi untuk membina SDM 

yang kreatif dan inovatif, sehingga lulusannya memenuhi harapan masyarakat. 

Lembaga pendidikan adalah pemasok tenaga kerja di dunia usaha dan industri 

sebagai pelanggannya. Maka dari itu lembaga pendidikan harus mempersiapkan 

lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lembaga pendidikan 

harus kerjasama dengan dunia kerja dalam penyusunan kurikulum. Lembaga 

pendidikan juga kerja sama dalam bidang magang dengan dunia usaha dan 

industri. 

Sesuai dengan Permendiknas RI No. 13 Tahun 2007 (Wahyudi 2009 : 29) 

tentang standart kepala sekolah harus memiliki kompetensi Kepribadian, 

kompetensi manajerial kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi,dan 
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kompeten sosial. Kompetensi tersebut belum cukup untuk menjamin 

keberhasilan sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah yang telah 

ditetapkan, hal itu masih perlu ditambah kompetensi-kompetensi  lain yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsi kepala sekolah, misalnya kemampuan 

memimpin anggotanya, ketrampilan konseptual, dan hubungan 

manusiawi,mampu berkomunikasi dengan guru maupun atasan,mampu menilai 

kinerja guru dan staf administrasi, kemampuan menganalisis masalah, 

mengambil keputusan secara tepat dan cepat (Wahyudi 2009 : 35). 

Rincian tugas kepala sekolah  termasuk peran dan fungsi yang dijalankan 

dapat menjadi dasar bagi penentuan kompetensi kepala sekolah. Dengan 

demikian kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah meliputi: (a) 

merumuskan visi; (b) merencanakan program; (c) komunikasi dan kerja sama (d) 

hubungan masyarakat;  (e) mengelola sumber daya sekolah;  (f) pengambilan 

keputusan; (g) mengelola konflik ( Wahyudi 2009 : 36). 

Bila dikaji secara mendalam maka peran kepala sekolah memiliki banyak 

fungsi antar  lain : (a) sebagai evaluator; (b) sebagai manajer; (c)sebagai 

administrator;  (d) sebagai supervisor;  (e) sebagai leader;  (f) sebagai innovator;  

(g) sebagai motivator. ( Nurkolis  2006 : 120-121). 

Menurut Mulyasa (2003 : 126) dalam Samino ( 2013 : 60) Kepemimpinan 

sekolah yang efektif memiliki kreteria: (a) mampu memberdayakan guru; (b) 

mampu menyelesaiakn tugas tepatwaktu; (c) mampu menjalin kerjasama 

denganmasyarakat untuk mencapai tujuan; (d) mampu menerapkan prinsip 
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kepemimpinan yang baik; (e) mampu bekerja dengantimmanajemen; (f) mampu 

mewujudkan tujuan sekolah secara produktif. 

Berdasarkan  latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah efektif? 

Selanjutnya rumusan  masalah tersebut dapat dijabarkan menjadai sub masalah 

sebagai berikut: (1)Bagaimana implementasi peran dan fungsi kepala sekolah 

dalam mewujudkan sekolah efektif? (2) Bagaimana kreteria kepemimpinan 

kepala sekolah yang  efektif? (3) Bagaimana  kompetensi kepala sekolah untuk 

mewujudkan sekolah efektif ? 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Implementasi peran 

dan fungsi kepala sekolah  dalam  mewujudkan sekolah efektif. (2) Kreteria 

kepemimpinan kepala sekolah efektif. (3)Kompetensi kepala sekolah dalam 

mewujudkan sekolah efektif. 

Manfaat penelitian ini adalah: 

 Penelitian ini  dapat memberikan informasi  kepada kepala sekolah 

tentang kepemimpinan untuk mewujudkan sekolah efektif, dan dapat pula 

dipakai untuk melakukan penelitian lanjutan sebagai studi komparatif dalam 

penelitian sejenis. Bagi kepala sekolah hasil penelitian ini dapat dipakai untuk 

meningkatkan kemampuan dalam memimpin sekolahnya, karena kepala sekolah 

yang  kompeten diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di 

sekolahnya.  
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran seseorang secara individual 

maupun kelompok  (Sukmadinata, 2007:60).  

Masalah penelitian kualitatif dinyatakan  penghimpunan data dilakukan, 

dan dirumuskan kembali (reformulasi) beberapa kali setelah peneliti memulai 

dengan penghimpunan data. Pernyataan masalah biasanya diawali dengan 

kalimat Tanya”apakah, bagaimana, dan mengapa”, mengenai suatu situasi. 

Desain penelitian yaitu etnografi. Etnografi adalah upaya untuk 

mempelajari memperhatikan makna-makna tindakan dari kegiatan yang dialami 

orang yang ingin kita pelajari. Menurut Sutama (2012 : 76-77) tujuan etnografi 

adalah untuk mengidentifikasi masyarakat berbagai keyakinan dan kebiasaan 

dalam suatu sistem sosial. Etnografi memberikan tekanan pada kesamaan yang 

menyatukan para anggota suatu budaya. Masalah etnografi memfokuskan diri 

pada fenomena yang berjalan, gejala yang sedang berlangsung. Untuk itu data 

dapat diperoleh melalui interaksi dengan para partisipan dalam situasi sosial 

yang dipilih. 

Penelitian dilakukan di SMK PGRI Pedan Klaten. Pemilihan lokasi 

penelitian ini didasarkan pada kenyataan  bahwa SMK PGRI Pedan, setelah 

pergantian kepala sekolah akhir-akhir ini  (lima tahun terakhir), animo 

masyarakat yang  mendaftarkan anaknya bersekolah di SMK PGRI Pedan terus 
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maningkat hal ini dapat terlihat pendaftar tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 302 

pendaftar yang diterima 260 siswa, tahun ajaran 2011/2012 jumlah pendaftar 

308 yang diterima sebanyak 260 siswa, tahun ajaran 2012/2013 yang mendaftar 

308 yang diterima 260 siswa, tahun ajaran 2013/2014 yang mendaftar 314 yang 

diterima sebanyak 260 siswa. Sekolah ini menjadi pilihan favorit  terutama pada 

jurusan keperawatan dan farmasi. Waktu penelitian  pada bulan Oktober- 2013 

samapai dengan Januari 2014. Kehadiran peneliti adalah sebagai instrument 

penelitian dan siswa. Kedudukan peneliti sebagai instrument dalam penelitian ini 

dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Teknik pengumpulan data yang  

dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua orang antara pewawancara mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara menjawab pertanyaan (Maleong,2007: 186)  yaitu wawancara 

dilakukan dengan kepala sekolah dan guru SMK PGRI Pedan. 

2. Observasi artinya peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

diamati atau sebagai sumber data penelitian (Sugiono,2008:227). Dalam hal 

ini peneliti mengamati kegiatan kepala sekolah SMK PGRI Pedan dalam 

mewujudkan sekolah efektif. 

3. Dokumentasi menurut Harsono (2008 : 165) metode dokumentasi dipakai 

untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mungkin 

mendukung atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara. Teknik ini 
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dilakukan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau arsip tentang 

kepemimpinan dalam mewujudkan sekolah efektif di SMK PGRI Pedan. 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan model 

analisis interaktif  yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.  

Model analisis  interaktif menurut Miles dan Huberman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

(Sumber Miles dan Huberman,2007: 20) 

Ada empat komponen analisis yang dilakukan dengan model ini, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Pekerjaan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Tujuannya 

adalah menemukan makna yang akhirnya bisa diangkat menjadi teori. 

Data dikumpulkan (data collection) dari lapangan atau SMK PGRI Pedan 

baik diperoleh melalui: (a) wawancara dengan kepala sekolah maupun guru, 

untuk itu peneliti sudah mempersiapkan beberapa daftar pertanyaan,  (b) 

observasi, peneliti mengamati langsung di SMK PGRI Pedan, (c) dokumen, 

Data collection 
Data 

Display 

Data Reduction 

Conclusions: 

Veriflying 
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peneliti membaca dokumen yang dibutuhkan misalnya notulen rapat, visi dan 

misi sekolah dan lain-lain. Selanjutnya dilakukan reduksi data yaitu proses 

pemilihan data yang muncul dari catatan data di lapangan.  

Penyajian data (display data) langkah berikutnya adalah suatu organisasi 

informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan. Penyajian data 

dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna, maksudnya 

penyajian data tersebut memberikan arti, manfaat bagi penelitian serta 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan 

tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). 

Penarikan kesimpulan (conclution) merupakan bagian dari suatu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak penelitian peneliti  pencatatan, pola-

pola, pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai 

proposisi(Harsono, 2008: 169).  

Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, trianggulasi, dan 

pengecekan dengan anggota  yang terlibat dalam penelitian (Moleong,  2007 : 

327).  Trianggulasi data disini meliputi: trianggulasi sumber dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi 

teknik dalam penelitian ini dilakukan mengecek data  kepada sumber yang sama 

namun dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dengan 

wawancara,  kemudian dicek dengan observasi. 
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HASIL PENELITIAN 

 Peran kepala sekolah SMK PGRI Pedan memiliki banyak fungsi antar  lain 

: (a) sebagai evaluator kepala secara periodik mengevaluasi kinerja bawahannya; 

(b) sebagai manajer kepala SMK PGRI Pedan melakukan fungsinya mengelola 

sekolah secara sungguh-sungguh; (c) peran dan fungsi kepala sekolah untuk 

mewujudkan sekolah efektif sangat menentukan, hal itu ditandai kepala sekolah 

berperan sebagai:  evaluator, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai 

supervisor, sebagai leader, sebagai inovator, sebagai motivator yang baik dan 

bertanggung jawab. Peran tersebut telah dijalankan dengan baik karena kepala 

sekolah memiliki kompetensi yang baik/memadai misalnya kompetensi 

merumuskan visi, merencanakan program, komunikasi dan kerja sama, 

hubungan masyarakat, mengelola sumber daya sekolah, mengambil keputusan 

dan mengelola konflik, kreativitas, dan keinginan untuk maju dan berkembang. 

Kepala sekolah SMK PGRI Pedan memiliki kreteria antara lain mampu:  

memberdayakan guru, menyelesaikan tugas tepat waktu, menjalin kerja sama 

dengan masyarakat, menerapkan prinsip kepemimpinan yang baik misalnya 

bersikap bijaksan, adil, jujur, tegas, dan transparan, bekerja sama dengan team 

manajemen, mewujudkan tujuan sekolah produktif. Kreteria tersebut dapat 

dimiliki oleh kepala sekolah yang  terus belajar dan dapat menerima masukan 

dari pihak lain, sebagi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.  

Relevansi penelitian yang terdahulu: Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ahmad Alobiedat (Corresponding author) dalam (The Effectiveness of the School 
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Performance) bahwa keefektifan sekolah dapat ditunjang dengan teknologi 

informatika yang memadai, sehingga tujuan sekolah dapat dicapai lebih mudah 

dan efektif. TQM adalah salah satu pola yang berlaku dan dikehendaki yang 

dapat digambarkan sebagai hal luar biasa setelah revolusi industri dan revolusi 

teknologi (Manisar, 1994). TQM sebagai masukan dari akses pengembangan 

organisasi yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja, mempertahankan 

kelangsungan hidup organisasi dalam menghadapi tantangan. TQM adalah 

manajemen modern yang diarahkan ke manajemen berbasis kombinasi antara 

dasar manajemen, upaya-upaya inovatif, dan ketrampilan teknik khusus dalam 

rangka meningkatkan kinerja dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan 

(Khatib, 2004). Menurut Olaleye Florence Oluremi(Ph.D) dalam (Management 

Competence; Need For Effective Professionalization Of Nigeria Secondary School 

Principals) bahwa meningkatkan ketrampilan administratif profesional kepala 

sekolah membutuhkan pelatihan, sehingga mereka dapat melakukan tugas 

administrator dengan efektif, misalnya merencanakan, memimpin dan 

penganggaran. Menjalani pelatihan administrasi sekolah juga akan membuat 

mereka sejalan dengan tren modern. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan 

suasana sekolah yang kondusif dan mengurangi konflik. Kepala sekolah 

bekerjasama dengan guru, staf, orang tua siswa, dan pemerintah berkaitan 

dengan kurikulum intra dan ekstra kurikuler. Dalam organisasai  sekolah 

koordinasi dan semua jenis kegiatan sekolah diarahkan untuk mencapai tujuan 
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sekolah. Pencapaian semua fungsi tergantung ketrampilan administrasi dan 

manajemen kepala sekolah.   

Confirming The Middle Class Leadership Models and Instruments 

(Bickmore, L Fund) Kepemimpinan kepala sekolah dan model praktek yang 

efektif merupakan dasar kepemimpinan kepala sekolah yang berhasil. Kepala 

sekolah efektif harus mendukung prinsip-prinsip nilai pendidikan melalui 

keterlibatan sekolah yang demokratis, dan mengembangkan hubungan dengan 

masyarakat, menyediakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, sehat, 

kurikulum yang bagus, pengajaran yang disiplin, integratif, eksploratif. 

Transformational Leadership style in The Educational Sector : An Empirical Study 

of Carparate Managers and Educational Leaders ( Anarato, Michael). Pimpinan 

sekolah sekarang dihadapkan pada tugas-tugas seperti tugas manajer bisnis 

perusahaan. Tugas tersebut antara lain mengelola SDM, anggaran, menetapkan 

tujuan strategis bersama piha eksternal dan orang tua siswa, serikat kerja. 

Pimpinan pendidikan diminta tampil sebagai pengelola industri swasta. Untuk 

menunjang paradigma manajerial dan kerangka kepemimpinan, sebagian ahli 

telah menyadari gaya kepemimpinan transformasional yang paling cocok. Kepala 

sekolah efektif harus menyesuaikan diri dengan perilaku yang mempengaruhi 

guru, sehingga mempengaruhi prestasi siswa. Kepala sekolah efektif berfokus 

pada pemantauan prestasi siswa, mengevaluasi guru, dan memberikan 

penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi. Tugas kepala sekolah berkaitan 

dengan fungsi sekolah : mengidentifikasi misi dan tujuan sekolah, menjaga 
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hubungan dengan guru dan staff, memantau kegiatan guru mengajar di kelas, 

koordinasi dengan kurikulum, memastikan siswa dapat belajar dengan baik. 

Kepala sekolah bertanggung jawab atas semua aktivitas di sekolah.  

Leadership Practices in Effective Schools in Disadvantaged Areas of 

Canada (Bauchamma, Yamina). Para pemimpin sekolah efektif tidak hanya 

menentukan tujuan yang tepat tetapi juga berkomunikasi dengan jelas kepada 

staff mereka dan meminta komitmen mereka mencapai tujuan bersama. 

Pemimpin efektif harus menerima masukan dari bawahan untuk tujuan yang 

membangun. Pemimpin sekolah efektif harus dapat bersikap dengan tegas atas 

kepentingan pribadi dengan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi kurikulum. 

Keempat sub demensi ini sangat terkait mengenai pemimpin harus berpartisipasi 

dalam seminar tentang pendidikan, berkolaborasi dengan staf untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, pemimpin juga harus menguasai pembelajaran 

di kelas untuk meningkatkan mutu dan evaluasi tindak lanjutnya, pemimpin juga 

harus memastikan guru mengajar dengan baik. Pemimpin efektif juga terlibat 

dalam diskusi formal maupun non formal untuk peningkatan profesionalisme. 

Pemimpin juga dapat membangun rasa aman dan nyaman dalam institusinya. 

Identifikasi pemimpin efektif ada lima kategori yaitu : (1) menetapkan tujuan dan 

harapan organisasi yang meliputi (perencanaan strategis, perencanaan 

operasional tahunan, laporan kemajuan, dan penyesuaian rencana), (2) 

resourcing strategis meliputi : seleksi staf yang tepat, mobilisasi staf, (3) 

manajemen kuriklum meliputi team work peningkatan kurikulum, pemberdayaan 
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guru, evaluasi kebutuhan siswa, integrasi layanan baru, review dan peningkatan 

kurikulum, (4) guru coaching (pengawasan) yang meliputi : croaching 

differentiated, pengembangan sarana peningkatan profesionalisme guru, (5) 

memastikan order dan support meliputi aturan, komunikasi, hubungan 

interpersonal. 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian di SMK PGRI Pedan dan penelitian terdahulu 

yang relevan, dapat disimpulkan: 

1. Implementasi peranan dan fungsi kepala sekolah dalam mewujudkan 

sekolah efektif pada SMK PGRI Pedan, sangat menentukan maju 

mundurnya dan berhasil tidaknya sekolah dalam mencapai sekolah yang 

efektif. Ada tujuh peranan kepala sekolah yaitu sebagai educator, 

manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator. Di 

SMK PGRI Pedan peranan kepala sekolah lebih dominan pada peran dan 

fungsinya sebagai supervisor jika dibandingkan dengan yang lainnya. 

2. Kreteria kepemimpinan kepala sekolah efektif pada SMK PGRI Pedan. 

Untuk dapat mewujudkan sekolah efektif diperlukan kreteria kepala 

sekolah:  a. Mampu menerapkan kepemimpinan yang baik. b. Mampu 

memberdayakan guru. c. Mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. d.    

Mampu mewujudkan tujuan sekolah yang produktif. e. Mampu bekerja 

sama dengan team manajemen. f. Menjalin kerja sama dengan 
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masyarakat. Kepala SMK PGRI Pedan telah memiliki kreteria 

kepemimpinan tersebut di atas. 

3. Kompetensi kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah efektif pada SMK 

PGRI Pedan. Dalam rangka mewujudkan sekolah yang efektif, kepala 

sekolah  memiliki kompetensi: a. mampu merumuskan visi sekolah b. 

mampu merencanakan program c. mampu berkomunikasi dan 

bekerjasama d. mampu menjalin hubungan dengan masayarakat e. 

mampu mengelola sumber daya sekolah f. mampu mengambil keputusan 

dengan tepat  g. mampu mengelola konflik dengan benar. 

Kepala SMK PGRI Pedan sudah memiliki kompetensi seperti tersebut di 

atas.  
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