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Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pembinaan Kinerja Guru di SD Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1) kepemimpinan kepala sekolah 

dalam pembinaan kinerja guru di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, 2) 

hambatan yang dialami kepala sekolah dalam pelaksanaan pembinaan kinerja guru di 

SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, 3) solusi untuk mengatasi hambatan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam pembinaan kinerja guru di SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 

dengan menggunakan tiga analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Hasil penelitian ini 

menunjukkan : 1) kepemimpinan kepala sekolah dalam pembinaan kinerja guru yaitu 

dengan pembinaan disiplin kerja bagi guru, pemberian motivasi, pemberian 

penghargaan, mengikutsertakan guru dalam pelatihan, dan pengawasan kinerja guru, 

2) hambatan yang dialami kepala sekolah dalam pelaksanaan pembinaan kinerja guru

yaitu tidak semua guru mau dan mampu melaksanakan arahan dari kepala sekolah, 

perbedaan persepsi yang masing-masing guru memiliki karakter yang berbeda, 3) 

solusi untuk mengatasi hambatan kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan 

pembinaan kinerja guru yaitu dengan cara membentuk teamwork dalam rangka 

mengontrol kinerja, penilaian teman sejawat dan pelibatan komite dalam kontrol 

kualitas guru. 

Kata Kunci : kepemimpinan kepala sekolah, pembinaan kinerja guru 

ABSTRACT 

This study aims to describe: 1) the leadership of the principal in guiding the 

performance of teachers in Birrul Walidain Elementary School Muhammadiyah 

Sragen, 2) the obstacles experienced by the principal in the implementation of 

teacher performance in Birrul Walidain Elementary School Muhammadiyah Sragen, 

3) solutions to overcome the leadership constraints of the principal in developing
teacher performance in Birrul Walidain Elementary School Muhammadiyah 

Sragen. This type of research is descriptive qualitative research using three data 
analyzes, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data 
collection techniques used in this study are observation, interviews, and 
documentation. The results of this study indicate: 
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1) the leadership of the principal in guiding teacher performance by fostering work 

discipline for teachers, giving motivation, giving awards, including teachers in 

training , and supervision of teacher performance, 2) barriers experienced by 

principals in the implementation of teacher performance guidance that not all 

teachers are willing and able to carry out directives from principals, differences in 

perceptions that each teacher has a different character, 3) Solutions to overcome 

leadership barriers the principal in implementing teacher performance guidance is 

by forming teamwork in order to control performance, peer assessment and 

involvement of the committee in teacher quality control. 

Keywords :leadership of school principals, guidance of teacher performance 

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat menentukan kemajuan suatu 

bangsa. Karena pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas 

hidup.  Proses pendidikan diarahkan pada berfungsinya semua potensi peserta 

didik secara manusiawi agar mereka menjadi dirinya sendiri yang mempunyai 

kemampuan dan kepribadian unggul. Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 

bahwa pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Menurut Syarifudin (2011 : 108) kepemimpinan merupakan suatu proses 

interaksi antara pemimpin dan orang lain yang dipimpin dalam suatu kelompok 

atau organisasi. Pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya 

mempengaruhi dan mengarahkan serta menggerakkan seluruh anggota kelompok 

untuk memberdayakan sumber daya organisasi yang dipimpinnya untuk 

mencapai tujuan. Dalam melaksanakan kepemimpinannya seorang pemimpin 

harus menjadi contoh atau agen perubahan yang mau menerima ide-ide baru, 

tanggap terhadap kebutuhan bawahan agar ia dapat memainkan peran sebagai 
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motivator, fasilitator, dan inisiator. Peran dari seorang kepala sekolah adalah 

bahwa kepala sekolah sebagai pengelola memiliki tugas melaksanakan kegiatan 

pemeliharaan dan mengembangkan kinerja personel, terutama meningkatkan 

kinerja dari guru. 

Namun terkadang masih ada guru yang sudah memiliki kinerja yang baik 

dan ada pula yang memiliki kinerja belum baik.Dalam meningkatkan dan 

mengembangkan kinerja guru tentunya tidak terlepas dari kepemimpinan kepala 

sekolah. Samino dan Suwardi (2014) menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai 

pemimpin lembaga pendidikan dengan berbagai fungsi dan perannya, tentunya 

orang yang paling bertanggung jawab atas segala aktifitasnya serta maju atau 

mundurnya, baik atau jeleknya, kualitas atau tidaknya sebuah pendidikan yang 

dipimpinnya. SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen termasuk sekolah yang 

maju dan berkembang. Dan telah diketahui bahwa SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen memiliki kepala sekolah yang disiplin. Upaya yang 

dilakukan kepala sekolah SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen dalam 

meningkatkan kinerja guru  yaitu dengan melakukan pembinaan secara rutin. 

Janawi (2011: 149) menjelaskan bahwa pembinaan guru sering diartikan 

sebagai serangkaian bantuan/ bimbingan yang diberikan kepada guru, terutama 

bantuan yang berwujud layanan profesional. Dalam melaksanakan pembinaan 

kepada guru, kepala sekolah memiliki beberapa strategi. Mulyasa (2007: 141) 

menjelaskan bahwa strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru yaitu dengan pembinaan disiplin,memberikan 

motivasi bagi guru, memberikan penghargaan, dan mengawasi kinerja guru. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pembinaan Kinerja Guru di SD Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan : 1) kepemimpinan kepala sekolah dalam pembinaan kinerja 

guru di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, 2) hambatan yang dialami 

kepala sekolah dalam pelaksanaan pembinaan kinerja guru di SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen, 3) solusi untuk mengatasi hambatan kepemimpinan 
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kepala sekolah dalam pembinaan kinerja guru di SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen. 

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan desain 

deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah dan guru-

guru SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

data dengan menggunakan  Miles dan Huberman yang dikutip dari Sugiyono 

(2015: 91-99) yaitu a) Reduksi data yaitu data yang diperoleh dirangkum dan 

dipilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, b) Penyajian data yaitu 

setelah data direduksi, penyajian data dilakukan dengan uraian, bagan, hubungan 

antar kategori dan sejenisnya dan c) Penarikan kesimpulan yaitu masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada 

tahap pengumpulan berikutnya. Keabsahan data penelitian ini menggunakan 

triangulasi teknik yang berfungsi untuk pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber 

berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik 

yang sama. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini peneliti membahas berdasarkan hasil analisis temuan penelitian 

di atas yang telah disesuaikan dengan aspek-aspek rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1) Berdasarkan hasil penelitian maka didapati bahwa kepemimpinan kepala

sekolah dalam pembinaan kinerja guru di SD Birrul Walidain

Muhammadiyah Sragen dengan :

a. Pembinaan disiplin

Pembinaan disiplin yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap 

guru adalah dengan memberikan contoh kedisiplinan kerja bagi guru. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Kompri (2015: 208) bahwa kepala sekolah 
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harus mampu menanamkan, memajukan dan meningkatkan nilai mental, 

moral, fisik, karakteristik dan keteladanan kepala sekolah melalui sikap, 

perbuatan, dan peilaku termasuk penampilan kerja dan fisik. Dengan 

penegakkan kedisiplinan bagi guru diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas guru, membina dan memberikan contoh bagi guru. Sedangkan 

penelitian Abdurrozaq (2017) menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan 

kepala sekolah dalam pembinaan disiplin yaitu setiap pagi kepala sekolah 

berangkat lebih awal agar dapat melihat secara langsung tingkat disiplin 

guru dan siswa. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Rosdina 

(2015) menjelaskan sikap kepala sekolah sebagai pemimpin dalam 

meningkatkan kedisiplinan yakni dengan memberikan contoh 

kedisiplinan dengan tindakannya sendiri. 

Selain itu kepala sekolah juga menggunakan pelaksanaan aturan 

sebagai alat untuk membina  kedisiplinan guru di SD Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2007: 

141) dalam menegakkan kedisiplinan kepala sekolah harus menggunakan 

pelaksanaan aturan sebagai alat.  

b. Pemberian motivasi

Untuk meningkatkan kinerja guru kepala sekolah di SD Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen memberikan motivasi yaitu dengan 

kepala sekolah memberikan motivasi dorongan terhadap guru dan 

penghargaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2007: 121) 

menjelaskan bahwa kepala sekolah memberikan motivasi terhadap guru 

dengan motivasi dorongan dan penghargaan. Sedangkan penelitian 

Syamsul (2017) menjelaskan keberhasilan seorang pemimpin akan 

terwujud apabila pemimpin tersebut memperlakukan orang lain atau 

bawahannya dengan baik, serta memberikan motivasi agar mereka 

menunjukkan perfomace yang tinggi dalam melaksanakan tugas. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat penting karena dapat 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan diberikan 
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motivasi dorongan dan adanya penerapan reward diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja guru sesuai dengan tujuan sekolah. 

c. Pemberian penghargaan

Di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen guru yang memiliki 

kinerja yang baik dan berprestasi diberikan sebuah penghargaan dari 

sekolah. Penghargaan yang diberikan berupa vandel. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Mulyasa (2007: 151) menjelaskan bahwa penghargaan 

ini akan bermakna jika dikaitkan dengan prestasi tenaga kependidikan 

secara terbuka, sehingga setiap tenaga kependidikan memiliki peluang 

untuk meraihnya. Sedangkan penelitian Harisman (2014: 65) menjelaskan 

bahwa kepala sekolah juga memberi penghargaan kepada guru yang 

memiliki kinerja yang baik, penghargaan bisa berupa materi dan non 

materi. 

d. Mengikutsertakan guru dalam pelatihan

Untuk menambah pengetahuan atau ketrampilan kepala sekolah di SD 

Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen mengikutsertakan guru-guru 

dalam pelatihan. Priansa dan Rismi Somad (2014: 88) menjelaskan bahwa 

pelatihan dimaksudkan untuk memperkenalkan cara-cara baru sebagai 

upaya perbaikan dan peningkatan. Hal ini pun bisa sebagai pemecahan 

atas masalah-masalah yang dihadapi. 

e. Pengawasan Kinerja Guru

Kepala sekolah SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

melakukan pengawasan kinerja guru yaitu dengan cara pengawasan 

langsung dan pengawasan tidak langsung. Hal ini juga relevan dengan 

penelitian Juwita (2013) yang menjelaskan bahwa pengawasan kinerja 

guru dilakukan oleh kepala sekolah yaitu dengan cara menggunakan 

pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 

2) Hambatan kepemimpinan kepala sekolah dalam pembinaan kinerja guru di

SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen yaitu tidak semua guru mau dan

mampu melaksanakan arahan dari saya, perbedaan pemahaman setiap guru

memiliki karakter yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Suhardan
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(2010: 193) mendefinisikan bahwa realisasi pelaksanaan pemberian bantuan 

dari kepala sekolah dalam tercapaianya tujuan pembinaan dapat 

menimbulkan masalah atau kendala.  

3) Solusi untuk mengatasi hambatan kepemimpinan kepala sekolah dalam

pembinaan kinerja guru yaitu yaitu dengan cara membentuk teamwork dalam

rangka mengontrol kinerja, selain itu juga dilakukan penilaian teman sejawat

dan pelibatan komite dalam kontrol kualitas guru. Hal ini sesuai dengan

pendapat Suhardan (2010: 195-196) menjelaskan bahwa usaha-usaha untuk

kelancaran dan keberhasilan dalam pemecahan masalah yang dialami dalam

melakukan pembinaan atau bantuan yang diberi oleh kepala sekolah

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada analisis kepemimpinan kepala sekolah 

dalam pembinaan kinerja guru di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, 

maka dapat disimpulkan bahwa, kepemimpinan kepala sekolah dalam pembinaan 

kinerja guru di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen sudah berjalan 

dengan baik yaitu dengan pembinaan disiplin, pemberian motivasi, pemberian 

penghargaan, mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan, dan pengawasan 

kinerja guru. Hambatan yang dialami kepala sekolah dalam pelaksanaan 

pembinaan kinerja guru yaitu tidak semua guru mau dan mampu melaksanakan 

arahan dari saya, setiap guru mempunyai karakter yang berbeda-beda. Solusi 

untuk mengatasi kendala kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan 

pembinaan kinerja guru yaitu cara membentuk teamwork dalam rangka 

mengontrol kinerja, selain itu juga dilakukan penilaian teman sejawat dan 

pelibatan komite dalam kontrol kualitas guru. 
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