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STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN 

PROFESIONALISME GURU DI SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG 2018/2019 

 

Abstrak 

 

Ada tiga tujuan dalam penelitian ini, 1) Untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala 

sekolah di SMK Negeri 2 Temanggung, 2) Untuk mendeskripsikan pengembangan 

profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Temanggung, 3) Untuk Mendeskripsikan strategi 

kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri 2 Temanggung dalam pengembangan 

profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Temanggung. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif dengan strategi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian 

etnografi yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan kelompok sosial dan budaya. Data 

diperoleh dari hasil wawancara dari studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Data menggunakan analisis deskriptif. Keabsahan 

data menggunakan triangulasi. Hasil akhir penelitian ini adalah 1) Kepemimpinan Kepala 

Sekolah SMK Negeri 2 Temanggung menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dimana 

pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. 2) Pengembangan profesionalisme 

guru di SMK Negeri 2 Temanggung dilakukan melalui pemberdayaan guru dengan 

mengikutsertakan guru pada pelatihan atau diklat serta peningkatan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan sebagai penunjang. 3) Strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam 

pengembangan profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Temanggung menerapkan strategi 

kepemimpinan demokratis dengan memberikan kebebasan guru untuk meningkatkan 

kompetensinya melalui pelatihan atau diklat agar kualitas dari guru berdampak positif bagi 

kemajuan pendidikan di sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan penentu 

kebijakan di sekolah yang mempunyai peran maksimal dan mampu memimpin sekolah 

dengan bijak dan terarah untuk pencapaian tujuan demi meningkatkan mutu pendidikan. 

 

Kata Kunci: kepemimpinan  demokratis, pengembangan profesionalisme guru, strategi  

kepemimpinan kepala sekolah 

 

 

Abstrack 

 

There are three objectives in this research, 1) To describe the leadership of principals in SMK 

Negeri 2 Temanggung, 2) To describe the development of professionalism of teachers in 

SMK Negeri 2 Temanggung, 3) To describe the leadership strategies of principals in 

Temanggung Vocational High School 2 in developing teacher professionalism at SMK 

Negeri 2 Temanggung. This study uses qualitative research with a qualitative descriptive 

research strategy. This research includes ethnographic research that describes and interprets 

social and cultural groups. Data obtained from interviews from field studies. The technique of 

collecting data uses observation, interviews and documentation. Data uses descriptive 

analysis. The validity of the data uses triangulation. The final results of this study are 1) 

Principal Leadership of SMK Negeri 2 Temanggung applies a democratic leadership style in 

which decision making is carried out in deliberation. 2) The development of teacher 

professionalism at SMK Negeri 2 Temanggung is done through empowering teachers by 

including teachers in training or training and improving facilities and infrastructure needed as 

support. 3) The leadership strategy of principals in developing the professionalism of teachers 

at SMK Negeri 2 Temanggung applies a democratic leadership strategy by giving teachers 

the freedom to improve their competence through training or training so that the quality of 

teachers has a positive impact on the advancement of education in schools. Principal 
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leadership is a policy determinant in schools that has a maximum role and is able to lead 

schools wisely and directed towards achieving goals to improve the quality of education. 

 

Keywords: democratic leadership, teacher professional development, principal leadership  

            strategy 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakanhusahahkesadaran yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan. 

Pentingnya pendidikan ialah untuk meningkatkan kualitas hidup individu, dengan pendidikan 

individu dituntuthagar dapat menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupan Dalam 

upayanya meningkatkan mutuqpendidikanhnasional, pemerintah terus berusaha mengadakan 

perubahan dan pembaharuan dari sistem pendidikan itu sendiri. 

Pimpinan tertinggi pada suatu lembaga pendidikan adalah kepala sekolah. Kedudukan kepala 

sekolah sangatlah penting. Kepala sekolah disebut sebagai penanggungjawab utama atau 

faktor kunci dalam peningkatan potensi sekolah dan mempunyai otoritas penuh dalam 

pengelolaan sekolah termasuk melakukan pengembangan dan peningkatan profesionalisme 

guru disekolah. 

Terwujudnya tujuan dan kemajuan pendidikan terletak pada kecerdasaan, keterampilan, 

kemampuan, kecakapan, kedisiplinan dan sikap bijaksana dari seorang pimpinan kepala 

sekolah yang merupakan pemimpin tertinggi di suatu lembaga pendidikan. Seorang kepala 

sekolah mempunyai tugas menata seluruh sumber organisasi sekolah dan menjalin kerjasama 

dengan para guru dalam mendidik siswanya sebagai upaya dalam peningkatan mutu 

pendidikan, hal tersebut merupakan tugas seorang pejabat yang profesional dilingkungan 

lembaga sekolah. Sesuai dengan fungsi kepala sekolah, pengembangan profesionalisme guru  

dapat ditingkatkan melalui keprofesionalan seorang kepala sekolah dimana kebutuhan 

sekolah yang ia pimpin perlu diatur dan terencana agar kompetensi guru tidak terhenti pada 

kompetensi yang dia miliki sebelumnya saja, akan tetapi semakin meningkat dan berkembang 

dengan baik agar profesionalisme guru dapat diwujudkan. 

Kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan dari seorang kepala sekolah adalah untuk 

mendorong dan mendukung komponen-komponen kinerja dari kepala sekolah itu sendiri. 

Apalagi dalam diri seorang kepala sekolah tersebut telah include di dalamnya berbagai 

predikat, seperti seorang, supervisor, manajer, pemimpin, pendidk,  agen perubahan (agen of 

change), administrator, motivator dan evaluator. 

Kepemimpinanhkepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat dengan mudah 

mendorong kinerja kepala sekolah untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sarana 



3 
 

prasarana sekolahnya, melalui program-program tersebut yang dilaksanakan secara 

terencanaadannbertahap, mengenai perannya dalam upaya meningkatkan profesionalisme 

kerja guru.Karena guru yang profesional tidak saja memotivasi siswa, terampil menguasai 

bahan ajar dan dan bidang ilmu serta penggunaan metode belajar yang tepat, akan tetapi 

harus mempunyai wawasan luas dan kemampuan kompetensi tinggi terhadap dunia 

pendidikan. 

Keprofesionalan guru menjadi faktor penting dari kemajuan pendidikan. Guru profesional 

dapat memberikan pengajaran kepada murid secara efektif dan efisien menyesuaikan dengan 

kendala sumber daya dan lingkungannya. Bukan tugas mudah untuk menghasilkan guru yang 

profesional, karena guru dituntut untuk lebih dinamis dan efektif serta efisien kreatif untuk 

peningkatan keterampilan dan kemampuannya pada proses pembelajaran siswa. 

Banyaknya indikator-indikator yang menghambat terwujudnya kualitas kemajuan 

kepemimpinan kepala sekolah misalnya proses pengangkatan pegawai tidak lagi transparan, 

rendahnya kualitas mental dari kepala sekolah yang ditinjau dari kurangnya motivasi 

perbaikan dan semangat memimpin serta kurangnya disiplin diri dalam menjalankan 

tugasnya, cara pandang kepala sekolah yang kurang luas, serta masih ada lagi indikator 

penghambat lain tumbuhnya kemajuan kepemimpinan kepala sekolah yang profesional 

sebagai upaya peningkatkan kualitas pendidikan. 

Oleh karena itu, kepala sekolah diharapkan mampu mengambil keputusan dengan tepat untuk 

kemajuan sekolah. Pentingnya peranan dan fungsi kepemimpinan kepala sekolah dalam 

upaya pencapaian tujuan pendidikan, sehingga bisa dikatakan sukses tidaknya kegiatan 

sekolah sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah termasuk 

dalam hal keprofesionalisme guru-guru di sekolah. Penyediaan tenaga guru yang profesional, 

berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai serta pola kepemimpinan kepala sekolah 

yang dinamis akan terus menjadi landasan dalam dunia pendidikan dalam rangka mencapai 

cita-cita pendidikan nasional. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Anjaswati (2013: 43-48) dengan judul "Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di SMK Negeri 2 Kota 

Magelang". Retno Anjaswati menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis bersifat 

top down, yang artinya kepala sekolah dalam kepemimpinannya selalu memberikan gagasan 

atau ide kepada bawahannya. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan sumber daya 

manusia adalah dengan cara menumbuhkan kreativitas dan inovasi dari pemikiran masing-
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masing guru dan karyawan sehingga dapat menemukan hal-hal baru kemudian 

dikembangkan. 

Penelitian lain dilakukan Zainuddin (2017: 82-88) dengan judul "Strategi Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe". 

Temuan penelitian yang dilakukan Zainuddin adalah sebagai berikut: 1) kepemimpinan 

kepala sekolah di MAN Kabanjahe adalah adalah kepemimpinan yang demokratis dan kinerja 

guru di MAN Kabanjahe secara umum sudah baik, walaupun ada beberapa guru yang 

kinerjanya tidak maksimal, dan hal tersebut disebabkan karena faktor-faktor pribadi, 2) 

strategi yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru di MAN Kabanjahe 

adalah mengirim guru ke pelatihan DIKLAT, mengadakan MGMP, mengadakan PKB dan 

menyusun RKAL, 3) pelaksanaan strategi kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja guru 

memiliki beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu fasilitas di MAN Kabanjahe yang 

kurang memadai dan gangguan masyarakat luar yang tidak suka dengan keberadaan MAN 

Kabanjahe, 4) upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi hambatan yang ada 

adalah dengan melengkapi fasilitas yang masih kurang memadai dan menyerahkan gangguan 

dari luar sekolah kepada pihak komite. 

Peran kepala sekolah sebagai pemimpin mencerminkan tanggung jawab kepala sekolah untuk 

menggerakan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, sehingga lahir etoshkerja dan 

produktivitas yang tinggi dalam pencapaian tujuan. Fungsi kepemimpinan sangat penting 

sebab disamping sebagai penggerak juga berperan dalam melakukan kontrol segala aktifitas 

siswa, staff dan guru dalam rangka meningkatkan profesionalismenya, sekaligus untuk 

meneliti persoalan-persoalan yang timbul di sekolah. Berdasarkan paparan deskripsi tersebut 

di atas penulis tertarik untuk mengkaji “Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Pengembangan Profesionalisme Guru di SMK Negeri 2 Temanggung. 

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana gambaran 

kepemimpinan kepala sekolah SMK Negeri 2 Temanggung, 2) Bagaimana gambaran 

pengembangan profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Temanggung, 3) Bagaimana strategi 

kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan profesionalisme guru di SMK Negeri 2 

Temanggung. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan kepemimpinan kepala sekolah di SMK 

Negeri 2 Temanggung, 2) Mendeskripsikan pengembangan profesionalisme guru di SMK 

Negeri 2 Temanggung, 3) Mendeskripsikan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan pengembangan profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Temanggung. 
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2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan 

penelitian etnografi. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan obyek atau subyek yang 

diteliti yaitu pada strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan 

profesionalisme guru di SMK Negeri 2 Temanggung.  

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Temanggung kabupaten Temanggung yang 

beralamatkan di Jl. Kartini No.34 Temanggung 56215.  

Kehadiran peneliti pada penelitian adalah kehadiran dalam lapangan penelitian guna 

memperoleh pengumpulan data-data kuisioner, wawancara dan observasi dengan kepala 

sekolah dan guru. Data yang diperlukan dalam penelitian adalah data kualitatif hasil 

wawancara dengan responden, pengamatan lapangan dan dokumen. Adapun sumber data 

dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara 

langsung melalui wawancara dengan informan serta pengamatan lapangan untuk penyesuaian 

sumber data sekunder.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) wawancara, 2) 

observasi, 3) dokumentasi. Nara sumber dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah dan perwakilan guru di SMK Negeri 2 Temanggung. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 

Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif 

menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Dengan model 

analisis ini, analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat beberapa 

komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasinya dengan model analisis interaktif. (Sumardjoko, 2015: 30). 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik untuk menguji kredibilitas data. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas sebagai pengecek data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. (Sugiyono, 2013: 125) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kepemimpinan Kepala Sekolah di SMK Negeri 2 Temanggung. 

Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinannya  akan 

sangat berpengaruh  bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan sekolah. 

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan  kepala 

sekolah. Karena dia sebagai pemimpin  di lembaganya, maka dia harus mampu 

membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dia harus 

mampu melihat adanya perubahan dan mampu melihat masa depan dalam kehidupan 
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globalisasi yang lebih baik. Seorang kepala sekolah perlu menerapkan gaya 

kepemimpinannya untuk mengembangkan profesionalisme guru-guru dan staff 

dibawahnya dan membangun semangat motivasi yang tinggi. 

Hasil temuan mengenai kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri 2 Temanggung 

adalah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis lebih 

kepada kepala sekolah selaku pemimpin mau memberikan ide atau gagasan, menerima dan 

bahkan mengharapkan pendapat dan saran-saran dari guru-guru dan staff di SMK Negeri 2 

Temanggung, juga kritik-kritik yang membangun. Kepala sekolah SMK Negeri 2 

Temanggung adalah pemimpin yang aktif, dinamis, terarah yang berusaha memanfaatkan 

setiap personil untuk kemajuan dan perkembangan organisasi pendidikannya. 

Kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah untuk pengambilan keputusannya. 

Suatu Kepemimpinan sesungguhnya bisa berlangsung dimana saja, karena kepemimpinan 

merupakan suatu proses yang berupaya mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu 

dalam usaha mencapai maksud tertentu. Didasarkan dari definisi kepemimpinan yang 

berbeda-beda mengandung persamaan arti yang bersifat umum. Seorang pemimpin adalah 

orang yang memberikan inspirasi, membujuk, mempengaruhi dan memotivasi orang lain.  

Menurut Mulyasa (2011: 24), salah satu unsur komponen pendidikan yang sangat berperan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah kepala sekolah. Bentuk tanggungjawab 

pada penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, pembinaan tenaga kependidikan, 

administrasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dipegang oleh kepala sekolah. 

 

3.2 Profesionalisme Kerja Guru di SMK Negeri 2 Temanggung. 

Pengembangan profesi adalah kegiatan atau aktivitas guru dalam rangka menerapkan ilmu 

dan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu, baik bagi proses 

belajar mengajar dan profesional tenaga kependidikan lainnya. Kemampuan professional 

seorang guru dapat dikembangkan dengan cara dilakukan penataran, baik dalam rangka 

penyegaran maupun peningkatan kemampuan, misalnya : on the job training, workshop, 

seminar, diskusi panel, rapat-rapat, simposium, konferensi, dan sebagainya (Saud, 2009 : 

103). 

Menurut Rohiat (2008: 86), Pengembangan Profesionalisme guru meliputi :  

a. Peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan kurikulum. 

b. Peningkatan kompetensi guru bidang manjemen pembelajaran. 

c. Peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan strategi pembelajaran (CTL), 

mastery learning, dan pakem. 
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d. Peningkatan kompetensi guru bidang pengembangan media pembelajaran. 

e. Peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan ICT (komputer, internet, dan 

perangkat ICT lainnya). 

f. Peningkatan kompetensi dalam PTK. 

g. Peningkatan kompetensi dalam bidang bahasa inggris. 

Kepala sekolah SMK Negeri 2 Temanggung dalam mengembangkan profesionalisme guru 

dengan mengikutsertakan guru dan karyawan dalam pengembangan uji kompetensi dalam 

hal ini adalah berbagai pelatihan atau diklat-diklat, memberikan dorongan semangat dan 

motivasi kepada guru dan karyawan untuk studi lanjut atau tugas belajar ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, mengikutkan MGMP, meningkatkan dan menambah fasilitas 

sarana dan prasarana penunjang, memberikan tunjangan kesejahteraan guru serta 

membentuk forum silaturrahmi seluruh warga sekolah untuk meningkatkan interaksi sosial 

dan komunikasi yang baik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rika Aryani (2017: 109-126) yang 

menyimpulkan bahwa dalam mengembangkan profesionalisme guru, kepala sekolah dapat 

melakukan beberapa kegiatan, diantaranya: 1) memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengikuti diklat atau pelatihan-pelatihan, 2) mengikutkan guru dalam program sertifikasi, 

3) memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan studinya, 4) melaksanakan 

kerjasama dengan lembaga atau instansi lain, dan 5) melaksanakan kunjungan ke sekolah 

lain. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan profesionalisme guru pada dasarnya adalah 

peningkatan kualitas kompetensi guru. Pengembangan profesi guru merupakan strategi 

dari kepala sekolah untuk dapat membantu guru agar lebih efektif dalam melaksanakan 

tugasnya dan bertujuan untuk mewujudkan guru yang profesional sesuai harapan sekolah 

dengan ikut serta dalam pelatihan peningkatan uji kompetensi melalui diklat-diklat. 

3.3 Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Profesionalisme 

Kerja Guru di SMK Negeri 2 Temanggung. 

Strategi Kepemimpinan Pendidikan adalah proses atau gaya untuk mempengaruhi orang 

lain atau sekelompok orang untuk mengerahkan segala usaha bersama guna pencapaian 

tujuan pendidikan melalui sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. (Ary H. Gunawan, 

1997: 131) 

Strategi kepemimpinan kepala sekolah merupakan cara untuk mengatasi segala kendala 

atau tantangan dengan memanfaatkan segala sumber daya sekolah, termasuk 

meningkatkan profesioanlisme guru untuk mencapai tujuan sekolah. Strategi 
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kepemimpinan kepala sekolah SMK Negeri 2 Temanggung dalam mengembangkan 

profesionalisme guru, yaitu menerapkan gaya kepemimpinan demokratis yang 

memperhatikan hubungan antara pribadi dengan situasi sehingga dapat dijadikan sebagai 

sarana meningkatkan profesionalisme guru, artinya memandang bahwa guru sebagai 

partner dan memanusiakan manusia, memperhatikan perilaku-perilaku di lingkungan 

sekolah terhadap pribadinya dan situasi atau keadaan guru, staff dan peserta didiknya. 

Kepala sekolah juga memberikan hak-hak sepenuhnya kepada guru-guru, mengadakan 

pembinaan profesionalisme guru dengan mengirim guru-guru ikut dalam pelatihan 

diklat-diklat untuk meningkatkan uji kompetensi guru, mengadakan MGMP, mengirim 

guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana yang 

diperlukan guru. 

Hal ini sebagaimana Zainuddin (2017: 82-88) yang menyimpulkan bahwa kepala sekolah 

menerapkan kepemimpinan demokratis yang sudah berjalan cukup baik dan startegi 

kepemimpinan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru adalah dengan 

mengirimkan guru ke pelatihan diklat, mengadakan MGMP, mengadakan PKB dan 

menyusun RKAL. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi kepemimpinan kepala sekolah 

dalam pengembangan profesionalisme guru dengan menerapkan kepemimpinan 

demokratis dapat memberikan kebebasan kepada guru dan karyawan untuk meningkatkan 

kompentensinya melalui pelatihan atau diklat agar kualitas dari guru berdampak positif 

bagi kemajuan kualitas pendidikan di sekolah. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kepemimpinan kepala sekolah SMK Negeri 2 Temanggung menggunakan gaya 

kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis artinya beliau selalu mengajak 

untuk bahu membahu bersama-sama dan selalu berusaha untuk memastikan bahwa 

semuanya mendapatkan informasi memadai dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan 

sekolah serta selalu mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama. Seluruh jajaran 

di sekolah adalah partner, semua saling mengisi, saling memperkuat sistem dalam rangka 

menuju satu tujuan yang sama yang akan dicapai. Kepala sekolah SMK Negeri 2 

Temanggung memimpin segala urusan di sekolah dengan memberikan kepercayaan dan 

melimpahkan sebagian tugasn dan wewenangnya kepada wakil kepala sekolah, guru dan 

staff. Pengembangan profesionalisme guru yang dilakukan kepala sekolah SMK Negeri 2 

Temanggung sebagai upaya peningkatan kompetensi profesionalisme guru, yaitu 
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mengikutsertakan guru dalam pelatihan atau diklat untuk meningkatkan uji kompetensi 

guru, mendorong semangat dan motivasi guru untuk studi lanjut atau tugas belajar ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, organisasi profesi guru seperti MGMP, 

meningkatkan pelayanan dan penambahan fasilitas penunjang, memberikan tunjangan 

kesejahteraan guru serta membentuk forum silaturrahmi seluruh warga sekolah. 

4.2 SARAN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru SMK Negeri 2 

Temanggung, maka pembahasan yang telah di uraikan di atas, peneliti  mengajukan 

beberapa saran bagi para pihak-pihak terkait dalam bidang pendidikan sebagai berikut:  

a. Kepala Sekolah 

Disarankan kepada kepala sekolah agar selalu meningkatkan pengetahuannya melalui 

diklat-diklat seperti MKS (Musyawarah Kepala Sekolah), mengikuti KKKS (Kelompok 

Kerja Kepala Sekolah) maupun kursus untuk memahami gaya-gaya kepemimpinan atau 

tipe-tipe kepemimpinan sehingga mampu mendorong komponen sekolah dalam 

mewujudkan visi dan misi sekolah. 

b. Guru  

Disarankan kepada guru harus membantu kepala sekolah untuk menyukseskan program 

yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam hal peningkatan profesional guru diberbagai 

kompetensi. 
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