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ABSTRAK 
 
SUGITO.  Q  100100003.  Judul  “Peningkatan  Kualitas  Kerja  Kepala  Sekolah  di 
MTs Al‐Falah Jetis Kecamatan Kaliwungu”. Tesis. Program Magister Manajemen 
Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013. 

 
Tujuan Penelitian ini adalah a) Visi dan misi MTs Al‐Falah Jetis Kecamatan 

Kaliwungu  yang  efektif;  b)  Kepemimpinan  kepala  sekolah  MTs  Al‐Falah  Jetis 
Kecamatan Kaliwungu; c) Kualitas kerja kepemimpinan kepala sekolah di MTs Al‐
Falah Jetis Kecamatan Kaliwungu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini 
dilaksanakan  di  MTs  Al‐Falah  Jetis  Kecamatan  Kaliwungu.  Informasn  kepala 
sekolah,  guru  dan  siswa.  Keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi 
sumber. 

Kesimpulan  penelitian  ini  adalah:  1)  Upaya  kepala  sekolah  dalam 
peningkaatan  kualitas  kerja  di  MTs  Al‐Falah  Jetis  Kecamatan  Kaliwungu.  (a) 
Kepala  Sekolah  Selaku  Pimpinan,  (b)  Kepala  Sekolah  Selaku  Administrator 
Menyelenggarakan Administrasi,  (c) Kepala Sekolah Selaku Supervisor Bertugas 
Menyelenggarakan  Supervisi  Mengenai,  2)  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Kerja 
Kepala  Sekolah  di MTs  Al‐Falah  Jetis  Kecamatan  Kaliwungu  dari  Karakteristik 
Kepemimpinan,  yaitu  Kepala  sekolah  merupakan  pejabat  formal,  manajer, 
pemimpin  dan  pendidik.  Jabatan  kepala  sekolah  memerlukan  persyaratan 
universal  yang  harus  dipenuhi.  Persyaratan  tersebut  meliputi  keahlian  atau 
kemampuan dasar dan sifat atau watak. 
 
Kata kunci: pengelolaan, pembelajaran produktif. 
 

 



ABSTRACT 
 

Sugito.  Q  100100003.  Title  “THE  ENHANCEMENT  OF  WORK  QUALITY  OF 
PRINCIPLE  OF  MTS  AL‐FALAH  JETIS  KECAMATAN  KALIWUNGU”.  Thesis. 
Education  Management  Magister  of  Graduate  Program  University  of 
Muhammadiyah Surakarta 2013.  
   

Purpose of this study are a) the effectively of vision and mission  in MTS 
Al‐Falah Jetis Kecamatan kaliwungu; b) the leadership of the principle of MTS Al‐
Falah Jetis Kecamatan kaliwungu; c) quality of work the principle of MTS Al‐Falah 
Jetis Kecamatan kaliwungu.  
  This  research  uses  qualitative  descriptive  approach.  This  research 
occurred  in MTS  Al‐Falah  Jetis  Kecamatan  kaliwungu.  The  informant  are  the 
principle, teachers, and students. Data validation  in this research uses resource 
triangulation technique. 
  The conclusions of this research are: 1) the efforts of the principle in the 
development of work quality in MTS Al‐Falah Jetis Kecamatan kaliwungu. (a) the 
principle  as  the  leader,  (b)  the  principle  as  the  administrator  performing 
administration,  (c)  the principle  as  the  supervisor  execute  the performance of 
supervision relates to, 2) efforts of the work quality development of the principle 
in MTS Al‐Falah  Jetis  Kecamatan  kaliwungu  from  the  leadership  characteristic, 
which  the principle  as  the  formal  functionary, manager,  leader,  and  educator. 
The  position  of  the  principle  acquires  universal  requirements  that  must  be 
fulfilled. Those requirements include expertise, of basic ability and character and 
attitude. 
 
Keywords: arrangement, productive learning. 

 

 

   



PENDAHULUAN 

Tanggung jawab kepala sekolah tidak hanya terbatas pada tugas internal 

sekolah saja tetapi juga tugas di luar sekolah yang berhubungan dan berinteraksi 

dengan masyarakat  dan  pihak  orang  tua murid.  Untuk menghadapi  berbagai 

pihak dengan berbagai sifat yang berbeda, maka kepala sekolah perlu memiliki 

kesadaran tentang adanya perbedaan‐perbedaan yang terjadi di dalam kelompok 

yang dihadapi. Kepala  sekolah harus mampu menjadi mediator  antara  sekolah 

dengan masyarakat, dengan menyediakan waktu untuk  semua pihak  agar bisa 

berdialog  dan  membuat  kesepakatan  dan  konsensus  yang  merefleksikan 

harapan‐harapan masyarakat dan kepala sekolah dan pihak terhadap sekolah itu 

sendiri . 

Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  tersebut,  fokus  dalam  penelitian 

ini,  “Bagaimana  upaya  kepala  sekolah  meningkatkan  kualitas  kerja.  Fokus 

tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub fokus.  

a. Bagaimana upaya kepala  sekolah dalam peningkaatan kualitas kerja di MTs 

Al‐Falah Jetis Kecamatan Kaliwungu. 

b. Bagaimana upaya peningkatan kualitas kerja kepala sekolah di MTs Al‐Falah 

Jetis Kecamatan Kaliwungu dari karakteristik kepemimpinan. 

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut, ada 3 tujuan yang ingin dicapai. 

1. Visi dan misi MTs Al‐Falah Jetis Kecamatan Kaliwungu yang efektif.  

2. Kepemimpinan kepala sekolah MTs Al‐Falah Jetis Kecamatan Kaliwungu  

3. Kualitas kerja kepemimpinan kepala sekolah di MTs Al‐Falah Jetis Kecamatan 

Kaliwungu. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan 

pendidikan, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara teoritis, hasil penelitian  ini dapat dijadikan bahan untuk memperluas 

kajian  bagi  kepala  sekolah  dalam  memimpin  sekolah  agar  lebih  optimal 

sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah pada Madrasah Tsanawiyah. 



2. Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  sangat  bermanfaat  bagi  para  Kepala 

Sekolah,  guru  sebagai  pembimbing,  dan  pihak  terkait,  khususnya 

dilingkungan  dunia  pendidikan  dan  dalam  rangka  pengembangan  terhadap 

ilmu kepemimpinan yang terus mengalami perubahan dan perkembangan. 

Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan 

efisiensi  suatu  pekerjaan.  Pekerjaan  tersebut  dilakukan  oleh  sumber  daya 

manusia  atau  sumber  daya  lainnya  dalam  pencapaian  tujuan  atau  sasaran 

perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Berdasarkan definisi tersebut dapat 

menyimpulkan bahwa kualitas kerja suatu standar fisik yang diukur karena hasil 

kerja  yang  dilakukan  atau  dilaksanakan  karyawan  atas  tugas‐tugasnya.  Flippo 

(1995:28) 

Bitner  dan  Zeithaml  (dalam  Riorini,  2004:22) menyatakan  untuk  dapat 

meningkatkan performance quality (kualitas kerja) ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan  oleh  perusahaan  yaitu  dengan memberikan  pelatihan  atau  training, 

memberikan  insentive  atau  bonus  dan  mengaplikasikan  atau  menerapkan 

teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. 

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah”. Kata 

kepala  dapat  diartikan  “ketua”  atau  “pemimpin”  dalam  suatu  organisasi  atau 

sebuah lembaga. Sedangkan kata “sekolah” diartikan sebagai sebuah lembaga di 

mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran, Wahjosumijo (1999). 

Pemimpinan  adalah motor  penggerak  yang  senantiasa mempengaruhi, 

mendorong  dan  mengarahkan  orang‐orang  yang  dipimpinnya  supaya  mereka 

mau bekerja dengan penuh semangat dan kepercayaan dalam rangka mencapai 

tujuan‐tujuan organisasi. Oleh karena itu pemimpin seharusnya dapat memandu, 

menuntun,  membimbing,  memberi  atau  membangun  motivasi  kerja, 

mengemudikan  organisasi,  menjalin  jaringan  komunikasi  yang  lebih  baik, 

sehingga  mampu  membawa  para  bawahan  untuk  mencapai  tujuan  yang 

direncanakan. Menurut  Kartono  dalam  (Anwar,  2003:  67) menyatakan  bahwa 

pada setiap kepemimpinan minimal mencakup tiga unsur, yakni: 1) ada seorang 



pemimpin yang memimpin, mempengaruhi, dan memberikan bimbingan, 2) ada 

bawahan  yang  dikendalikan,  3)  ada  tujuan  yang  diperjuangkan  melalui 

serangkaian kegiatan. 

Kepala sekolah mempunyai dua peran utama, pertama sebagai pemimpin 

institusi  bagi  para  guru,  dan  kedua memberikan  pimpinan  dalam manajemen. 

Pembaharuan  pendidikan  melalui  manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  dan 

komite  sekolah  yang  diperkenalkan  sebagai  bagian  dari  desentralisasi 

memberikan  kepada  kepala  sekolah  kesempatan  yang  lebih  besar  untuk 

menerapkan  dengan  lebih mantap  berbagai  fungsi  dari  kedua  peran  tersebut 

(Jurnal  MBE  Peran  Kepala  Sekolah  dan  Komite  Sekolah,  2007. 

http://mbeproject.net/mbe59.html). 

Pada dasarnya seluruh kegiatan yang berlangsung dalam sebuah sekolah 

merupakan  akibat  atau  konsekuensi  dari  berbagai  keputusan  yang  diambil 

pimpinan.  Apakah  pada  akhirnya  sekolah  berhasil  mencapai  sasaran  secara 

efisien  atau  sebaliknya mengalami  kegagalan,  ditentukan  oleh  ketepatan  dari 

berbagai  keputusan  yang  diambil  pimpinan.  Untuk  mendukung  proses 

pengambilan  keputusan  yang  tepat,  setiap  sekolah  perlu  memiliki  sistem 

pengelolaan informasi yang baik karena setiap keputusan memerlukan dukungan 

informasi  yang  cepat,  tepat,  dan  akurat.  Kebutuhan  akan  sistem  seperti  itu 

semakin dirasakan ketika kita dihadapkan pada persaingan terbuka yang semakin 

ketat seperti sekarang ini. 

Peranan kepala sekolah sebagai pengambil keputusan merupakan peran 

yang  paling  penting  dari  peranan  yang  lain  seperti  informasional  dan 

interpersonal.  Ada  empat  peran  sebagai  pengambil  keputusan  yaitu, 

enterpreneur artinya kepala sekolah berusaha memperbaiki penampilan sekolah. 

Disturbance handler artinya memperhatikan gangguan yang timbul di sekolah. A 

resource  allocater  artinya  menyediakan  segala  sumber  daya  sekolah.  A 

negotiator  roles  artinya  kepala  sekolah  harus  mampu  untuk  mengadakan 

pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar (Wahyosumidjo, 2002:94). 



Lebih  lanjut Wahyosumidjo  (2002:93‐94), menambahkan  bahwa  dalam 

pengambilan  keputusan  kepala  sekolah  berperan  sebagai  manajer,  artinya 

berperan  dalam  proses,  pendayagunaan  seluruh  sumber  organisasi  dan 

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

a. Clifford  (2010) dengan  judul “Hiring Quality School Leaders: Challenges and 

Emerging  Practices”.  Penelitian  ini membahas  tentang Memilih  pemimpin 

baru bukanlah tugas yang mudah bagi organisasi apapun, dan pekerjaan yang 

kompleks  sekolah  membuat  identifikasi  dan  seleksi  kepala  bahkan  lebih 

hallenging. Meningkatnya  permintaan  berkualitas  tinggi  kepala  sekolah  di 

sekolah membutuhkan  kabupaten  untuk memilih  kepala  sekolah  yang  siap 

untuk  menggunakan  pendekatan  kepemimpinan  kontemporer  untuk 

meningkatkan pengajaran, pembelajaran, dan kinerja organisasi. 

b. DR. Yusuf K. K Nsubuga  (2006) dengan  judul  “Analysis of  Leadership Styles 

and  School  Performance  of  Secondary  Schools  in  Uganda”.  Dengan 

penelitiannya  sebagai  berikut  Penelitian  ini  berusaha  untuk  menganalisis 

gaya  kepemimpinan  dari  kepala  sekolah  dan  kinerja  sekolah  sekolah 

menengah di Uganda. Peneliti mengakui dari  literatur dan pengalaman dari 

pengamatan  kepemimpinan  di  sekolah  bahwa  ada  banyak  gaya 

kepemimpinan  yang  digunakan  oleh  guru  kepala  sekolah.  Namun,  untuk 

tujuan  studi  ini,  peneliti  meneliti  hubungan  antara  gaya  kepemimpinan 

secara umum dan kinerja sekolah, dan dianalisis empat gaya kepemimpinan 

dan kinerja sekolah. 

c. Richard M. Felder  (2007) dengan  judul “How To  Improve Teaching Quality”. 

Membahas tentang untuk meningkatkan kualitas pengajaran akhirnya  turun 

ke  ini.  Instruktur  yang  ingin meningkatkan  pengajaran  dalam  suatu  kursus 

harus  berkonsultasi  literatur, melihat metode  pembelajaran  telah  terbukti 

untuk bekerja, dan menerapkan mereka dengan mana mereka merasa paling 

nyaman. Manajemen kualitas total tidak perlu masukkan gambar sama sekali. 

Administrasi  yang  ingin  meningkatkan  kualitas  program  pengajaran  yang 



pertama  harus  membuat  komitmen  yang  diperlukan  untuk  menyediakan 

sumber daya yang diperlukan dan insentif untuk partisipasi fakultas. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sukmadinata 

(2007:72)  menjelaskan  bahwa  sebuah  penelitian  kualitatif  pada  dasarnya 

merupakan  sebuah  aktifitas  pengamatan  terhadap  individu  dalam  lingkungan 

hidupnya.  Karakteristik  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  Moleong 

(2006:80) antara  lain adalah 1) menggunakan pendekatan kualitatif, 2) Manusia 

sebagai alat (instrument), 3) Metode kualitatif, 4) Analisis data secara induktif, 5) 

Teori dari dasar  (grounded theory), 6) Diskriptif, 7) Lebih mementingkan proses 

daripada hasil, 8) Adanya batas yang ditentukan oleh  fokus, 9) Adanya kriteria 

khusus  untuk  keabsahan,  10)  Desain  yang  bersifat  sementara,  11)  Hasil 

penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. 

Sutopo  (2002:35)  penelitian  deskriptif  berusaha  mendeskripsikan  dan 

menginterprestasikan apa yang ada  (dapat berupa kondisi atau hubungan yang 

ada,  pendapat  yang  sedang  tumbuh,  proses  yang  sedang  berlangsung,  akibat 

atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang). Penelitian 

deskriptif  kualitatif  mengunggulkan  pada  data‐data  yang  berupa  kata‐kata 

tertulis atau  lisan dari orang‐orang dan perilaku yang dapat diamati akan  lebih 

tepat menggunakan pendekatan kualitatif. 

Desain penelitian  ini adalah menggunakan pendekatan etnografi. Model 

etnografi  adalah  penelitian  untuk  mendeskripsikan  kebudayaan  sebagaimana 

adanya. 

Sesuai dengan  fokus penelitiannya, tempat atau  lokasi penelitian adalah 

di MTs Al‐Falah Jetis Kecamatan Kaliwungu. 

Berdasarkan paparan mengenai  kehadiran peneliti maka  peneliti  dalam 

penelitian  ini  menempatkan  diri  sebagai  pengamat  atau  siswa.  Penetapan 



peneliti  dalam  kehadiran  penelitian  sebagai  pengamat  karena  peneliti  belum 

mengetahui atau tidak mengenal situasi dan kondisi lokasi penelitian tersebut. 

Data  merupakan  serangakaian  informasi.  Informasi  yang  lengkap 

diperoleh  dari  berbagai  sumber  secara  serius.  Sumber  data  yang merupakan 

informasi  dalam  penelitian  ini  adalah  data  menunjukkan  pengelolaan 

pembelajaran mata  pelajaran  produktif  dan  hasil wawancara  langsung  dengan 

pihak‐pihak yang mendukung penelitian ini, yaitu kepala sekolah, guru dan siswa. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah guru, siswa maupun kelapa sekolah. 

a. Observasi  yaitu  pengamatan  langsung  kepada  obyek  di  lapangan  yang 

dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  atau  data  dari  penelitian  baik 

berupa subyek atau obyek yang bersangkutan. 

b. Wawancara  yaitu  pengumpulan  data  dengan  melakukan  tatap  muka  dan 

mengajukan pertanyaan‐pertanyaan  kepada pihak‐pihak yang berkompeten 

terhadap bidang‐bidang yang akan diteliti. 

c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal‐hal atau variable yang berupa 

cataran,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat, 

agenda  dan  sebagainya.  Menggunakan  metode  dokumentasi  ini  peneliti 

memegang check‐list untuk mencari variable yang sudah ditentukan. 

Ketiga  komponen  pokok  tersebut meliputi  pengumpulan  data,  reduksi 

data  (data  reduction), penyajian data  (data display), dan penarikan kesimpulan 

(verifikasi). 

Dalam  menguji  keabsahan  suatu  data  atau  pengawasan  yang  terus‐

menerus,  trianggulasi  teknik  pengumpulan  data, menganalisis  kasus  negative, 

mengadakan sumber check, serta membicarakan dengan orang  lain atau teman 

sejawat. 

 
PEMBAHASAN 

Secara  garis  besar,  ruang  lingkup  tugas  kepala  sekolah  dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua aspek pokok, yaitu pekerjaan di bidang administrasi 



sekolah  dan  pekerjaan  yang  berkenaan  dengan  pembinaan  profesional 

kependidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik – baiknya, ada 

tiga  jenis  ketrampilan  pokok  yang  harus  dimiliki  oleh  kepala  sekolah  sebagai 

pemimpin  pendidikan  yaitu  ketrampilan  teknis  (technical  skill),  ketrampilan 

berkomunikasi  (human  relations  skill)  dan  ketrampilan  konseptual  (conceptual 

skill). 

Sebagai  seorang  kepala  sekolah  yang  ingin  mewujudkan  sebuah  visi 

sekolah  yaitu  “terciptanya  sekolah  yang  unggul  dalam  bidang  Iptek  yang 

dilandasi  Imtaq dan berwawasan  lingkungan” harus mempunyai  strategi untuk 

menjalankan visi  tersebut. Landasan  imtek  tersebut diwujudkan dengan proses 

penanaman  nilai‐nilai  agama  Islam  melalui  beberapa  kegiatan  pembelajaran 

keagamaan yang ada di sekolah. Strategi yang digunakan kepala sekolah dalam 

membentuk karakteristik di MTs Al Falah Jetis. 

 

KESIMPULAN 

1. Kepala Sekolah Selaku Pimpinan 

‐ Menyusun perencanaan 

‐ Mengorganisasikan kegiatan 

‐ Mengkoordinasikan kegiatan 

‐ Melaksanakan pengawasan 

‐ Melakukan Evaluasi terhadap kegiatan 

‐ Menentukan kebijaksanaan 

‐ Mengadakan rapat 

‐ Mengambil keputusan 

‐ Mengatur proses belajar mengajar 

‐ Mengatur  administrasi:  Ketatausahan,  siswa,  ketenagaan,  sarana  dan 

prasarana, keuangan/RAPBS 

‐ Mengatur OSIS 

‐ Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait 



2. Kepala Sekolah Selaku Administrator Menyelenggarakan Administrasi: 

‐ Perencanaan 

‐ Pengorganaisasian 

‐ Pengarahan 

‐ Pengkoordinasi 

‐ Pengawasan 

‐ Kurikulum 

‐ Kesiswaan 

‐ Ketata Usahaan 

‐ Ketenangan 

‐ Kantor 

‐ Keuangan 

‐ Perpustakaan 

‐ Laboratorium 

‐ Ruang keterampilan 

‐ Binmbingan konseling 

‐ UKS 

‐ OSIS 

‐ Serbaguna 

‐ Media 

‐ Gudang 

3. Kepala  Sekolah  Selaku  Supervisor  Bertugas  Menyelenggarakan  Supervisi 

Mengenai: 

‐ Proses belajar mengajar 

‐ Kegiatan bimbingan dan konseling 

‐ Kegiatan Ekstra kulikuler 

‐ Kegiatan Ketata usahaan 

‐ Kegiatan kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait 

‐ Kegiatan OSIS 



‐ Sarana dan prsarana 

4. Upaya  Peningkatan  Kualitas  Kerja  Kepala  Sekolah  di  MTs  Al‐Falah  Jetis 

Kecamatan Kaliwungu dari Karakteristik Kepemimpinan, yaitu Kepala sekolah 

merupakan pejabat formal, manajer, pemimpin dan pendidik. Jabatan kepala 

sekolah memerlukan persyaratan universal yang harus dipenuhi. Persyaratan 

tersebut meliputi keahlian atau kemampuan dasar dan sifat atau watak 

Kemampuan‐kemampuan  yang  harus  dimiliki  oleh  kepala  sekolah  dalam 

menjalankan kepemimpinan situasional dapat dijelaskan seperti berikut 

a. Keahlian  atau  kemampuan  dasar, meliputi  Technical  skill, Human  skills, 

Conceptual skill. 

b. Kualifikasi pribadi 
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