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STRATEGI KEPALA SEKOLAH DAN KINERJA GURU DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH DI SMA MUHAMMADIYAH 2 

SURAKARTA TAHUN 2018 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan strategi kepala sekolah SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta dalam meningkatkan kualitas sekolah, (2) Mendeskripsikan  

kinerja guru di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta dalam meningkatkan kualitas sekolah. 

Jenis penelitian adalah kualitatif. Desain penelitian adalah studi kasus. Subyek penelitian 

antara lain ; kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dengan model interaktif 

meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan 

data dilakukan dengan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : (1) strategi kepala sekolah dengan membuat rencana empat tahunan 

berisi program jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang kemudian 

didelegasikan pada wakil kepala sekolah,  guru, staff karyawan dan kepala sekolah 

memastikan program akan terlaksana (2) Kinerja guru dalam meningkatkan kualitas 

sekolah melalui tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Guru juga diberikan 

pelatihan-pelatihan seperti seminar, diklat maupun workshop agar menjadi guru 

berkompeten. Guru yang berkompeten dapat mendukung peningkatan kualitas sekolah baik 

dari segi akademik maupun non akademik. 

 

Kata kunci : strategi kepala sekolah, guru, kualitas sekolah. 

 

Abstract 

This study aims to: (1) Describe the principal strategies SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 

in improving the quality of school, (2) to describe the performance of teachers in SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta in improving the quality of the school. This type of research is 

qualitative. The research design is a case study. The research subjectsamong others ; 

principals, vice-principals and teachers.The technique of collecting data through 

interviews, observation, documentation. Data analysis techniques with interactive models 

including data collection, reduction, data presentation, drawing conclusions. Data 

validation was done by triangulation of data sources and triangulation methods. The results 

showed that: (1) strategy principals to plan the fourth annual programs contain short, 

medium and long term which is then delegated to the vice-principal, teachers, staff 

employees and principals to make sure the program will be implemented (2) Performance 

of teachers in improve school quality through tasks given by the principal. Teachers are 

also given training such as seminars, training and workshops in order to be a competent 

teacher. 

 

Keywords :strategy principals, teachers, school quality. 
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1. PENDAHULUAN 

Sekolah sebagai suatu institusi yang melaksanakan proses pendidikan dalam tataran mikro 

menempati posisi penting, karena dilembaga inilah setiap anggota masyarakat dalam hal 

ini yaitu peserta didik dapat mengikuti proses pendidikan dengan tujuan membekali 

mereka dengan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga menjadi manusia yang berkualitas 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Seperti halnya yang tertuang dalam Undang-

Undang No.20 tahun 2003 pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis dan bertanggungjawab. 

 

Kualitas pendidikan merupakan masalah pokok yang menjamin perkembangan 

sekolah dalam meraih keberhasilan di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang 

semakin maju. Kualitas pendidikan dapat terwujud apabila lembaga pendidikan 

mempunyai pemimpin yang mampu mengelola secara optimal dari segala sumberdaya 

yang dimiliiki. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola dan menciptakan sekolah yang 

berkualitas diperlukan kepala sekolah, guru-guru dan staff karyawan. 

Strategi merupakan rencana besar yang bersifat meningkat, efisien dan produktif 

guna mengefektifkan tujuan, strategi merupakan rencana jangka panjang yang 

dikembangkan secara detail dalam bentuk taktik yang bersifat operasional dan langkah-

langkah yang sistematis. Dalam dunia pendidikan dapat diartikan bahwa strategi 

merupakan upaya memanfaaatkan seluruh sumberdaya yang ada di sekolah sebagai 

rencana yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

sekolah.Tujuh peran utama kepala sekolah sesuai dengan prespektif kebijakan nasional 

(Depdiknas, 2006) adalah : a) Kepala sekolah berperan sebagai pendidik. b) Kepala 

sekolah berperan sebagai manajer. c) Kepala sekolah berperan sebagai administrator. d) 

Kepala sekolah berperan sebagai supervisor. e) Kepala sekolah berperan sebagai 
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pemimpin. f) Kepala sekolah berperan sebagai wirausaha. g) Kepala sekolah berperan 

sebagai inovator di sekolah. 

Hendarman (2015: 7), “Kinerja guru dapat ditingkatkan melalui kompetensi 

kepemimpinan Kepala Sekolah yang profesional”. Hal ini berarti keberhasilan kerja guru 

berkaitan langsung dengan Kepala Sekolah. Kepala Sekolah merupakan decision maker 

dan menjadi rujukan semua kebijakan dalam sekolah. Termasuk di dalamnya para guru 

dalam melaksanakan tugasnya. Setiap individu , kelompok atau organisasi memiliki 

kriteria penilaian tertentu atas kinerja dan tanggungjawab yang diberikan. Secara 

individual, kinerja seseorang ditentukan oleh beberapa bidang.  

Menurut Sudarwan Danim (2010: 149), usaha mewujudkan capaian tingkat tinggi 

dari sebuah sekolah bukanlah hal mudah. Untuk menjadikan sekolah bermutu ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan kepala sekolah, guru-guru, dan staf karyawan antara lain: a) 

Penetapan kriteria yang ketat untuk setiap perilaku mengajar guru. b) Penetapan kriteria 

yang ketat untuk setiap perilaku belajar siswa. c) Penetapan kriteria yang ketat untuk setiap 

kegiatan interaksi antara guru dan siswa. d) Penyediaan buku-buku pembelajaran dan buku 

pelengkap. e) Pemetaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakulikuler yang mendukung 

program inti sekolah. f) Evaluasi keefektifan pembelajaran secara kontinyu. g) 

Pelembagaan program-program yang bersifat kompetitif. h) Pelibatan orang tua atau wali 

siswa dalam mengontrol perilaku belajar anak dirumah. i) Pengembangan budaya belajar. 

j) Mendatangkan narasmber sebagai kelompok teladan. 

SMA Muhammadiyah 2 Surakarta merupakan salah satu SMA Swasta di Surakarta. 

Di SMA muhammadiyah 2 Surakarta ini lebih mengedepankan potensi siswa baik dalam 

bidang akademis maupun di luar akademis. Salah satu strategi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surakarta adalah menselaraskan potensi akademis dan 

non akademis. Adapun dalam bidang akademis diantaranya adalah tambahan jam belajar 

baik diawal maupun diakhir pertemuan untuk memperkaya pengetahuan terkhusus 

pelajaran yang akan diujikan di Ujian Nasional. SMA Muhammadiyah 2 Surakarta yang 

selalu meningkatkan kualitas sekolah dengan menggali potensi, mengoptimalkan seluruh 

sumberdaya yang ada dan mengerahkan seluruh potensi siswa dalam meningkatkan 

kualitas sekolah. Strategi kepala sekolah lebih mengarah pada proses dan cara 
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menanamkan karakter dan menyeimbangkan antara akademis dan spiritual (agama). 

Kegiatan yang dilakukan antara lain membaca Al-Quran pada saat sebelum jam pelajaran 

pertama dimulai dan sholat dhuha pada saat jam istirahat pertama.   

Adapun dalam bidang akademis kepala sekolah meningkatkan inovasi dengan 

mengadakan program unggulan full day school berbasis unggulan. Full Day 

Schoolberbasis unggulan adalah sistem pendidikan yang menerapkan kegiatan belajar 

mengajar penuh dengan memadukan sistem pengajaran intensif serta pengembangan diri 

secara kreatif yang dilakukan secara terpadu. Berdasarkan uraian diatas maka strategi 

kepala sekolah dan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas sekolahmenjadi penting 

untuk diteliti. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah 

jenis penelitian kualitatif deskriptif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah strategi studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.Keabsahan data 

menggunakan tringulasi sumber data dan triangulasi metode. Teknik analisis data dengan 

menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, Mile & Huberman dalam Sugiono 

(2014). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

SMA Muhammadiyah 2 Surakara memiliki kepala sekolah yang berkompeten. terbukti  

kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta sudah menjalankan 5 komponen tugas 

seorang kepala sekolah. Pertama, Manajerial adalah semua yang berkaitan dengan 

penataan sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi baik yang dilakukan 

dibidang kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana dan humas yang dilakukan pada setiap 

hari senin setelah selesai pelaksanaan upacara. Kedua, kepribadian artinya bisa dipercaya, 

jujur, bisa menjadi teladan bagi anak-anak buahnya dan siswanya.Ketiga, sosial yakni 

keberadaan kita itu bisa menjadikan manfaat bagi orang lain, tidak hanya di sekolah tetapi 
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juga di lingkungan. Keempat, kewirausahaan pada awal 2012 saya menjabat sebagai 

kepala sekolah  berinisiatif untuk membuat program moving class dalam bentuk 

humanicing the classroom sehingga guru mempunyai kelas masing-masing dengan tema 

kelas sesuai dengan guru mata pelajaran. Kelima, kepala sekolah melakukan supervisi 

kepala para bawahannya setiap seminggu sekali wajib lapor.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habib 

(2016), yang mengatakan bahwa kontribusi kepala sekolah dalam perencanaan mutu ialah 

merencanakan standar yang digunakan dalam pelaksanaan mutu, merencanakan pemetaan 

sumber daya manusia, untuk mendukung pelaksanaan mutu ialah melalui pengiriman 

kepelatihan, pembinaan, seminar dan lain sebagainya, menyusun anggaran yang berkenaan 

dalam pelaksanaan mutu, selain itu merencanakan  pengembangan dalam bidang sarana 

prasarana mutu. Kontribusi kepala sekolah dalam pelaksanaan mutu ialah dengan mengikut 

sertakan guru dalam forum ilmia pendidikan, pelatihan, seminar, pelatihan kepramukaan 

atau Hisbul Wathan serta mengadakan kursus mahir bagi para guru. 

Strategi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah di SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta sudah tersusun dengan baik. Terlihat bahwa dalam upaya 

meningkatkan kualitas sekolah, kepala sekolah menyusun rencana strategis sekolah yang 

dilakukan 4 tahun yang akan datang. Terbukti selama menjabat sebagai kepala sekolah 

sampai saat ini SMA 2 Muhammadiyah mengalami peningkatan mulai dari segi akademik, 

non akademik, moral keagamaan, extra kurikuler dan kokuriler. Di SMA Muhammadiyah 

2 Surakarta, guru yang memiliki kompetensi lebih akan ditunjuk oleh kepala sekolah  

sebagai wakil kepala sekolah, wali kelas dan guru pembimbing ekstra kulikuler. Guru juga 

diberikan pelatihan-pelatihan khusus seperti seminar, diklat maupun workshop. Dari 

pelatihan-pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan kualitas guru profesional yang 

akan sangat mendukung terhadap peningkatan kualitas sekolah baik dari segi akademik 

maupun non akademik.  

Kualitas guru yang dimaksud bukan hanya kemampuan spesialisasi, tetapi juga 

pada kemampuan menghidupkan suasana kelas maupun perkembangan sekolah. Seorang 

guru harus mampu menciptakan proses belajar yang PAIKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif 

Efektif Menyenangkan), sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar secara aktif dan 
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dinamis dalam memenuhi kebutuhan siswa dan dapat mencapai tujuan pendidikan. Dengan 

demikian, keberadaan dan kesiapan guru dalam melakukan proses belajar mengajar sangat 

mendukung berjalannya kegiatan belajar mengajar dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Disimpulkan bahwa keberadaan guru dalam proses belajar mengajar tidak terbatas 

pada penyampaian pengetahuan saja. Akan tetapi lebih dari itu, seorang guru harus 

bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa maupun 

perkembangan sekolah itu sendiri.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vera Putri (2014). Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan profesionalitas guru oleh kepala sekolah 

di SDN se- Kecamatan Bonoworo Kabupaten Kebumen masuk dalam kategori baik dengan 

capaian persentase 7.61%. Hal ini dikarenakan kepala sekolah rutin dalam melaksanakan 

pembinaan guru khususnya pembinaan melalui supervisi, serta memfasilitasi guru untuk 

berpartisipasi aktif dalam KKG, seminar, atau workshop dan pelatihan.  

 

4. PENUTUP 

Kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 

dengan membuat program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Kepala 

sekolah menyusun program kerja menengah empat tahun sebagai pedoman untuk 

menyusun program rencana tahunan yang akan dilakukan oleh sekolah. Program tersebut 

selanjutnya didelegasikan kepada setiap bagian-bagian untuk dilaksanakan. Program dapat 

terlaksana dengan baik atas kinerja yang baik dari para guru sehingga sekolah mengalami 

peningkatan kualitas. Peningkatan dapat dilihat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh 

Badan Akreditasi Nasional dimana peningkatan tersebut didapat dari sistem manajerial dan 

administrasi yang baik dari sekolah. 

Guru yang memiliki kompetensi lebih akan ditunjuk oleh kepala sekolah  sebagai 

wakil kepala sekolah, wali kelas dan guru pembimbing ekstra kulikuler. Guru juga 

diberikan pelatihan-pelatihan khusus seperti seminar, diklat maupun workshop. Dari 

pelatihan-pelatihan yang dilakukan akan meningkatkan kualitas guru profesional yang 

dapat menjadi aset bagi sekolah. Guru yang profesional sangat mendukung sekolah 

terhadap peningkatan kualitas baik dari segi akademik maupun non akademik.  
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