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GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRASI KEPALA SEKOLAH DALAM 

PENJAMINAN MUTU TENAGA PENDIDIK PROFESIONAL SEKOLAH 

DASAR NEGERI MANGKUBUMEN KIDUL NO. 16 SURAKARTA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) bentuk keberhasilan gaya 

kepemimpinan demokrasi kepala sekolah, 2) penjaminan mutu tenaga pendidik 

profesional, 3) gaya kepemimpinan demokrasi kepala sekolah dalam penjaminan 

mutu tenaga pendidik profesional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Informan dpenelitian ini adalah pengawas sekolah, kepala sekolah dan tenaga 

pendidik kelas I,III,IV dan V. Data dianalisis melalui langkah-langkah reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan data menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

Gaya kepemimpinan demokrasi kepala sekolah sudah diterapkan dan berhasil, hal ini 

dilihat dari indikator ketercapaian: pengambilan keputusan mengikutsertakan seluruh 

tenaga pendidik. Tenaga pendidik mendapatkan kesempatan sama dalam 

menyalurkan aspirasi. Kepala sekolah mendelegasikan tugas-tugas kepada tenaga 

pendidik. Tenaga pendidik diberi kebebasan melaksanakan tugasnya. kepala sekolah 

memberikan pengarahan, motivasi dukungan kepada tenaga pendidik dalam 

melaksanakan pekerjaan. Kepala sekolah tidak membeda-bedakan kemampuan 

tenaga pendidik. 2) Penjaminan mutu tenaga pendidik profesional sudah terlaksana 

cukup baik, dapat ditunjukkan tenaga pendidik mampu: menerapkan materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran. Menerapkan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, Mengembangkan materi pembelajaran 

secara kreatif. Mengembangkan keprofesioanalan berkelanjutan. Memanfaatkan 

IPTEK dalam kegiatan pembelajaran. 3) Gaya kepemimpinan demokrasi kepala 

sekolah dalam penjaminan mutu tenaga pendidik profesional terlaksana dengan baik, 

kepala sekolah mengadakan pertemuan/rapat (sarasehan) setiap hari selasa, rabu, 

kamis dan jum’at kaitannya kegiatan pembelajaran (perencanaan-pelaksanaan-

evaluasi). Kepala sekolah selalu meminta saran/masukan tenaga pendidik untuk 

kelancaran acara sekolah. Memberikan kebebasan kepada tenaga pendidik untuk 

bekerja dengan siapa saja. Memberikan dorongan penuh kepada tenaga pendidik 

yang melaksanakan tugas dan pendidikan keprofesionalan. mendukung penuh tenaga 

pendidik ikut serta dalam setiap kegiatan pendidikan baik itu tingkat kota/provinsi 

maupun nasional. 

 

Kata Kunci : Gaya Kepemiminan Demokrasi, Penjaminan Mutu, Kepala Sekolah 

SD. 
 

 

Abstract 

This study aims to describe: 1) the successful of the principal's democratic leadership 

style, 2) the quality of professional teaching staff, 3) the democratic leadership style 

of the principal in professional teaching quality assurance. this type of research is 

qualitative research. The technique of collecting data uses observation, interviews 
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and documentation. Informants in this study were school supervisors, school 

principals and class I, III, IV and V educators. Data were analyzed through data 

reduction steps, data presentation and conclusion drawing. The technique of 

checking data uses source triangulation and technical triangulation. The results of the 

study show that: 1) The principal's democratic leadership style has been applied and 

succeeded, this can be seen from the indicators of achievement: decision making 

involves all educators. Educators get the same opportunity in channeling their 

aspirations. The principal delegates tasks to educators, main tasks and non-principal 

tasks. Educators are given the freedom to carry out their duties. the principal gives 

direction, motivates support to educators in carrying out work. The principal does not 

discriminate the ability of the teaching staff. 2) Quality assurance of professional 

teaching staff has been carried out quite well, this can be demonstrated by educators 

able to: apply material, structure, concepts, and scientific mindset that supports the 

subjects taught. Implement standards of competence and basic competencies in the 

subjects taught, Develop learning materials that are taught creatively. Develop 

professionalism on an ongoing basis with reflective action. Utilizing science and 

technology in the process of learning activities. 3) The democratic leadership style of 

the school principal in the quality assurance of professional educators has been well 

implemented, the principal always holds meetings / meetings (gatherings) every 

Tuesday, Wednesday, Thursday and the Friday the relation between learning 

activities (planning-implementation-evaluation). The principal always asks for 

advice / input from educators for the smooth running of school events. Give freedom 

to educators to work with anyone. The principal gives full encouragement to 

educators who carry out tasks and professionalism education. The school principal 

fully supports the teaching staff to participate in every educational activity at the city 

/ provincial and national levels. 

 

Keywords: Democratic Leadership Style, Quality Assurance, Elementary School 

Principal. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriitual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara (UU No 20 Tahun 2003 SPN  1/1). Pendidikan 

mempunyai fungsi penting guna membangung serta mengembangkan SDM.  

Pada lingkup operasional, pendidikan terlaksana disekolah, bahwasannya peran 

kepala sekolah yakni sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan ditingkat 

sekolah perlu menerapkan dengan benar terkait gaya kepemimpinan serta dalam 

implementasi penjaminan mutu pendidikan. Dua hal tersebut merupakan dan saling 
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terkait dan berkesinambungan. Gaya kepemimpinan. Menurut Mulyasa dalam 

Samino (2012: 69) adalah ”sebuah sikap, pola perilaku pemimpin yang unik, khas, 

untuk memimpin bawahannya, kegiatan apa yang diberikan untuk dilaksanakan, 

strategi/cara yang ditepkan pemimpin dalam memerintah bawahannya akan 

menjadikan sebuah gaya kepemimpinan. Sedangkan, perihal penjaminan mutu sudah 

ditetapkan dalam PERMEN No.19/2005, pasal 91 : (1) Setiap satuan pendidikan 

pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) 

penjaminan mutu pendidikan dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau 

melampaui standar nasioonal pendidikan. (3) kegiatan penjaminan mutu pendidikan 

dilaksanakan melalui beberapa tahap, terencana dan sistematis pada program 

penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka yang jelas. Tolak ukur 

implementasi kebijakan pembangunan pendidikan dalam penjaminan mutu 

pendidikan dapat ditentukan dari terpenuhinya syarat-syarat mutu penyelenggaraan 

pendidikan yang telah ditetapkan dalam 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) antara 

lain : (1) Isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) penilaian (5) Tenaga Pendidik 

dan Kependidikan, (6) sarana dan prasarana, (7) pengelolaan dan (8) pembiayaan. 

Terkait penjaminan mutu tenaga pendidik, Profesi tenaga pendidik / guru di 

Indonesia telah mendapat perlindungan legal yang terdapat pada UU  No. 14 Tahun 

2005 tentang guru dan dosen. Perhatian terhadap mutu guru sangat penting, karena 

peran guru yang demikian strategis menentukan mutu pelayanan pembelajaran yang 

selanjutnya menentukan mutu pendidikan disekolah tersebut. Kajian penjaminan 

mutu guru secara komprehensif mencakup : (1) kompetensi guru, (2) pendidikan 

prajabatan, (3) penilaian kinerja, (4) pendidikan dalam jabatan, dan (5) peningkatan 

keprofesian berkelanjutan.  

Sekolah Dasar Negeri Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta adalah salah satu 

sekolah dasar negeri di Surakarta yang memiliki tenaga Pendidik (guru) yang 

berjumlah 30 antara lain, tenaga pendidik yang sudah berstatus PNS  dan mengikuti 

program PPG berjumlah 23 orang dan mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik 

profesional, sedangkan 7 diantaranya masih menjadi tenaga pendidik honorer.  

Dengan data tersebut Sekolah Dasar Negeri Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta 

bisa dikategorikan sebagai sekolah yang memiliki tenaga pendidik yang profesional 
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dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan 

kompetensi profesional, bahwasannya tenaga pendidik harus mampu menguasai 

materi bidang keahliannya, menguasai IPTEK, serta mampu menerapkan berbagai 

model atau strategi pembelajaran yang bervariasi dan menciptakan suasana belajar 

yang aktif, efektif, inovatif serta menyenangkan bagi peserta didik.  

Tenaga pendidik sebagai tenaga profesional harus mampu memiliki 

kemandirian dalam keseluruhan kegiatan pendidikan baik dalam jalur sekolah 

maupun luar sekolah, guru memegang posisi yang strategis. Dalam tingkatan 

operasional, tenaga pendidik merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui 

kinerjanya pada tingkat institusional, intruksional, dan eksperimensial. Surya (2005: 

4) “tenaga pendidik merupakan sumber daya manusia yang mampu mendayagunakan 

faktor-faktor lainnya sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang bermutu dan 

menjadi faktor utama yang menentukan mutu pendidikan”. Untuk itu harus selalu 

diadakan penjaminan mutu tenaga pendidik profesional agar tenaga pendidik 

profesional selalu memiki mutu yang unggul dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di sekolah maupun dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. 

 

2. METODE  

Dalam penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

bertujuan mendeskripsikan mengenai gaya kepemimpinan demokrasi kepala sekolah 

dalam penjaminan mutu tenaga pendidik profesional. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengawas sekolah, kepala sekolah serta 

tenaga pendidik yang kaitannya pada gaya kepemimpinan demokrasi kepala sekolah 

dalam penjaminan mutu tenaga pendidik profesional. Observasi yang dilaksanakan 

terkait kegiatan pembelajaran dikelas serta kegiatan rapat antara tenaga pendidik 

dengan kepala sekolah. Dokumentasi diterapkan yaitu guna memperoleh bukti-bukti 

otentik yang didapatkan dari sumber lainnya antara lain melalui wawancara dan 

observasi.  

Dalam penelitian ini uji triangulasi sumber dipakai guna untuk menguji 

keabsahan data, triangulasi sumber diperoleh dari 3 sumber yakni pengawas sekolah, 
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kepala sekolah serta tenaga pendidik. Penelitian ini menerapkan metode observasi, 

wawancara serta dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang kuat dari satu 

narasumber, peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi 

terhadap narasumber tersebut. Analisis data yang digunakan yaitu dengan langkah 

langkah reduksi data, penyajian data, serta verifikasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk Keberhasilan Gaya Kepemimpinan Demokrasi Kepala Sekolah Di 

SDN Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta  

Berdasarkan deskripsi data dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah 

sudah berhasil dalam menjalankan gaya kepemimpinan demokrasi dengan baik, 

bentuk keberhasilan dapat dibuktikan dengan tercapainya indikator-indikator gaya 

kepememimpinan demokrasi kepala sekolah, antara lain kaitannya dalam 

memutuskan suatu permasalahan/persoalan, kepala sekolah sering menyampaikan 

dalam forum agar kepala sekolah bisa menerima saran / masukan dari tenaga 

pendidik untuk mendapatkan keputusan yang tepat yang diambil secara mufakat. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Imam Wahyudi (2012: 16) bahwa “pemimpin 

berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan 

mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya”.  

Kepala sekolah sering memberikan kebebasan kepada tenaga pendidik untuk 

melaksanakan keprofesionalannya dan sekolah selalu memberikan dukungan serta 

fasilitas jika dibutuhkan, kepala sekolah selalu memberikan kebebasan kepada tenaga 

pendidik untuk bekerja (kolaborasi) dengan siapa saja asal ada perizinan dari kepala 

sekolah dan tidak melanggar aturan yang ada.  

Kepala sekolah sering memberikan masukan, dukungan serta saran-saran 

kepada tenaga pendidik kaitannya dengan proses belajar – mengajar yang dilaksakan 

setiap hari senin, selasa, rabu dan kamis lewat forum sarasehan setiap pagi dan siang 

hari dilanjutkan kegiatan evaluasi kerja untuk menyampaikan kendala-kendala yang 

dihadapi oleh tenaga pendidik selama proses pembelajaran. Seperti yang 

diungkapkan oleh Imam Wahyudi (2012: 16) bahwa kepala sekolah harus memiliki 

startegi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan 
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dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan 

secara efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui pengembangan sumber 

belajar. 

Hasil pembahasan tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian yang 

dilaksanakan Oleh Sutarno Dan Mugiyanto Albertus (2007). Dengan judul 

Hubungan Gaya Kepemimpinan Demokratis Dan Motivasi Kerja Dengan Kinerja 

Guru Di Yayasan Pangudi Luhur Cabang Surakarta. Disini persamaannya adalah ada 

hubungan positif kerja sama antara kepala sekolah dengan tenaga pendidik bahwa 

kepala sekolah sering memberikan motivasi, dukungan serta arahan kepada tenaga 

pendidik agar tenaga pendidik mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan lancar. 

Dengan adanya dukungan serta motivasi dari kepala sekolah maka tenaga pendidik 

akan memperoleh semangat yang lebih tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan dan merasa bahwa mereka dianggap mampu untuk melaksanakan tugas 

tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zaizul AbRahman, Jaffary Awang, dkk (2018) 

yang berjudul Leadership Style of the Residential College Principal in National 

University of Malaysia and the Staff Working Satisfaction: Towards the Professional 

Development of Residential College Principal (Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Perguruan Tinggi Perumahan di Universitas Nasional Malaysia dan Kepuasan Kerja 

Staf: Menuju Pengembangan Profesional Kepala Sekolah Perguruan Tinggi 

Perumahan)  persamaan dengan gaya kepemimpinan demokrasi kepala sekolah 

adalah bahwa sebagai administrator / kepala sekolah yang mempraktikkan gaya 

kepemimpinan demokratis lebih banyak puas dengan pekerjaan mereka 

dibandingkan dengan administrator / kepala sekolah yang mempraktikkan gaya 

kepemimpinan otokratis. 

3.2 Penjaminan Mutu Tenaga Pendidik Profesional  

Di Sekolah tenaga pendidik diwajibkan untuk melaksanakan program profesi guru 

untuk mendapatkan pengakuan berupa surat sertifikasi profesional sesuai dalam (UU 

guru dan dosen tahun 2005 pasal 8, Prof. Dr. H.U. Husna Asmara. 2015: 12) yang 

berbunyi Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi 
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pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasioanl, Maka dari itu sekolah mewajibkan semua tenaga 

pendidik melaksanakan pendidikan profesi guru, karena mau tidak mau untuk 

menjadi guru profesional harus melaksanakan Program profesi guru dan sebagai 

pemimpin kepala sekolah juga ikut andil dalam menguatkan tenaga pendidik berupa 

dorongan  kepada tenaga pendidik agar segera melaksanakan PPG jika syarat untuk 

mengikuti program PPG telah terpenuhi.  

Dalam kaitannya penjaminan mutu tenaga pendidik profesional tidak hanya 

dibuktikan dengan tenaga pendidik yang telah melaksanakan program PPG namun 

juga tidak lepas dari adanya program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

yakni melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif (Nanang 

Priatna Dan Tito Sukamto (191: 2013) Pengembangan Profesi Guru) Program PKB 

yang pernah diikut sertai oleh tenaga pendidik adalah lomba guru berprestasi tingkat 

kota, penyaji dalam seminar tingkat DIKPORA kota, penyusunan PTK, serta 

mengikuti diklat. 

Selain kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan tenaga pendidik 

juga aktif mengikuti KKG dimana KKG tersebut dilaksanakan pada satu gugus untuk 

mendiskusikan keperluan pembelajaran peserta didik maupun pelaksanaan pelatihan-

pelatihan yang mendukung proses pembelajaran peserta didik. Seperti yang 

diungkapkan oleh Aris Paryanto (2018:44) bahwa KKG pesertanya adalah guru kelas 

/ guru mata pelajaran tertentu baik negeri maupun swasta se-Kecamatan atau bahkan 

se-Kota/Kabupaten, setiap sekolah ada perwakilannya. Kegiatan KKG/MGMP ini 

meliputi pelatihan terkait materi, PTK, dan pembahasan kisi-kisi ulangan. 

Hasil pembahasan tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Danny Meirawan (2010) Universitas Pendidikan Indonesia dengan 

judul Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Pengendalian Mutu 

Pendidikan Secara Nasional Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam 

penjaminan mutu tenaga pendidik profesional, serta kepemimpinan kepala sekolah, 

dimana tenaga pendidik merupakan seseorang yang bertugas untuk mengajar, 

mendidik, membimbing, melatih  siswa/siswi serta menilai sikap maupun hasil 

belajar pesera didik. serta kepemimpinan kepala sekolah dalam memanajemen 
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pendidikan disekolah. Hal tersebut saling terkait agar mampu mewujudkan mutu 

pendidikan yang unggul.  

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Liakopoulou (2011) dengan judul “The 

Professional Competence Of Teachers: Which Qualities, Attitudes, Skills And 

Knowledge Contribute To A Teacher’s Effectiveness?” (kompetensi profesional para 

guru: kualitas, sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang berkontribusi terhadap 

efektivitas seorang guru?)  Persamaan dalam penjaminan mutu tenaga pendidik 

adalah bahwa kualitas dan sikap guru berkontribusi pada efektivitas, pengetahuan 

dan keterampilan berkontribusi pada efektivitas guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, para guru menerapkan pengetahuan dan keterampilan pedagogis. 

3.3 Gaya Kepemimpinan Demokrasi Kepala Sekolah Dalam Penjaminan Mutu 

Tenaga Pendidik Profesional 

Kepala sekolah tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada tenaga pendidik 

yang melaksanakan program profesi guru maupun PKB dengan tenaga pendidik yang 

tidak melaksanakan program tersebut, hanya saja kepala sekolah selalu memberikan 

dorongan untuk tenaga pendidik tersebut selalu ikut berpartisipasi dalam event yang 

ada guna untuk mengembangkan kecakapan serta keprofesionalan tenaga pendidik 

itu sendiri. 

Tenaga pendidik selalu didorong kepala sekolah untuk selalu ikut serta dalam 

kegiatan tersebut baik program yang diselenggarakan dari tingkat kecamatan maupun 

sampai dengan tingkat nasional tidak hanya dorongan verbal yang diberikan oleh 

kepala sekolah namun jika tenaga pendidik membutuhkan fasilitas untuk mendukung 

program tersebut maka kepala sekolah akan memberikan fasilitas tersebut. 

Hasil pembahasan tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Dyah Hediana Windasari (2016) tentang Gaya kepemimpinan 

kepala sekolah dalam meningkatkan Kompetensi profesional guru di SD N Jarakan 

Kabupaten Bantul, tahap-tahap untuk dalam menentukan gaya kepemimpinan yang 

paling tepat agar dapat meningkatkan kompetensi profesional guru yakni dengan 

melihat langsung (observasi) kaitanyadengan sikap, sifat serta  kompetensi guru, 

memberikan dukungan positif kepada guru sehingga dengan meningkatknya motivasi 

guru maka sudah otomatis guru akan lebih semangat dalam meningkatkan 
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kompetensi profesional guru. Motivasi diterapkan dengan memberikan apresiasi 

kepada guru, mempererat hubungan  kekeluargaan terhadap guru serta menerima  

dan menghargai pendapat guru. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dalam 

lingkup pelaksanaan gaya kepemimpinan demokrasi kepala sekolah dalam sebuah 

instansi pendidikan. Disini peneliti menguraikan secara garis besar mengenai 

pelaksanaan gaya kepemimpinan demokrasi kepala sekolah dalam penjaminan mutu 

tenaga pendidik profesional yang berjalan dan terlaksana dengan baik. baik dimulai 

dari memperhatikan kemampuan tenaga pendidik, memberikan penguatan-penguatan 

/ motivasi, memberi apresiasi kepada tenaga pendidik serta mepererat hubungan 

kerja sebagai hubungan kekeluargaan di sekolah. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Daru Aldila Meliani (2017) tentang Gaya 

Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan 

Kompetensi Profesionalisme  Guru Di SD Negeri Jembangan 02 penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dalam gaya 

kepemimpinan demokrasi kepala sekolah serta  tenaga pendidik profesional. Di sini 

peneliti menggunakan jenis peneliti deskriptif kualitatif, data yang diolah bersumber 

dari hasil dokumentasi, observasi serta wawancara. 

Penelitian yang dillaksanakan oleh Ismail (2018) tentang Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kinerja Guru di  

SDN 30 Nitu Kota Bima. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dalam gaya 

demokrasi kepala sekolah yakni dengan indikator-indikator capaian: pengambilan 

keputusan terdapat dalam forum diskusi atau musyawarah, kepala sekolah 

memberikan kebebasan kepada tenaga pendidik kaitannya dengan tugas yang 

dilaskanakan, kepala sekolah sering memberikan penguatan, motivasi dan dukungan 

kepada tenaga pendidik. 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah dipaparkan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Bentuk keberhasilan gaya kepemimpinan demokrasi kepala sekolah di Sekolah 

Dasar Negeri Mangkubumen Kidul No.16 Surakarta dapat dilihat dari 

ketercapaian indikator-indikator gaya kepemimpinan demokrasi kepala sekolah, 

yakni: 1) Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah mengikutsertakan atau 

melibatkan seluruh tenaga pendidik. 2) Tenaga pendidik mendapatkan 

kesempatan yang sama dalam menyalurkan aspirasinya. 3) Kepala sekolah 

sering mendelegasikan tugas-tugas kepada tenaga pendidik baik tugas pokok 

maupun tugas non pokok. 4) Tenaga pendidik diberi kebebasan menggunakan 

daya kognitif atau nalarnya, inovatif dan kreatifitasnya dalam melaksanakan 

tugasnya. 5) memberikan pengarahan, motivasi serta dukungan kepada tenaga 

pendidik dalam melaksanakan pekerjaannya. 6) Kepala sekolah tidak membeda-

bedakan kemampuan tenaga pendidik. 

b. Penjaminan Mutu Tenaga Pendidik Profesional sudah terlaksana dengan lancar 

hal ini dapat ditunjukkan dengan terlaksananya indikator – indikator penjaminan 

mutu tenaga pendidik profesional antara lain : 1) menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 

2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang 

diampu. 3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 4) 

mengembangkan keprofesioanalan secar berkelanjutan dengan tindakan reflektif. 

5) menerapkan IPTEK untuk mengembangakan kemampuan. 

c. Gaya Kepemimpinan Demokrasi Kepala Sekolah Dalam Penjaminan Mutu 

Tenaga Pendidik Profesional sudah terlaksana dengan baik, dalam kaitannya 

penjaminan mutu tenaga pendidik profesional, kepala sekolah selalu 

mengadakan pertemuan / rapat yang berhubungan dengan kegiatan yang 

berkaitan dengan sekolah dan meminta saran / masukan tenaga pendidik untuk 

kelancaran acara tersebut, selain itu kepala sekolah memberikan kesempatan dan 

dukungan kepada tenaga pendidik untuk bekerja dengan siapa saja asalkan 

dengan sepengetahuan dan izin dari kepala sekolah, kepala sekolah memberikan 

dukungan dan dorongan penuh kepada tenaga pendidik yang sedang 

melaksanakan tugas maupun sedang melaksanakan pendidikan 

keprofesionalanan, serta kepala sekolah mendukung tenaga pendidik untuk ikut 
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serta dalam setiap kegiatan yang dapat menambah wawasan, kompetensi serta 

keterampilan guru dalam hal pendidikan baik itu diwilayah surakarta maupun di 

luar kota. 
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