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KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH 
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DI SMP NEGERI 1 KARTASURA 
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

Abstrak 

Manajerial kepala sekolah merupakan kemampuan dan wewenang dalam 
merencanakan, mengelola, mendayagunakan, mengembangkan, serta mengontrol 
kegiatan yang ada di sekolah secara efektif dan efisien guna tercapainya tujuan 
sekolah. Peneliti meneliti kompetensi manajerial kepala sekolah dalam 
meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Negeri 1 Kartasura bertujuan 
untuk mendeskripsikan kompetensi manajerial kepala sekolah di SMP Negeri 1 
Kartasura dan mendeskripsikan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 
kompetensi profesional guru di SMP Negeri 1 Kartasura. Teknik pengumpulan 
data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai pihak elemen-
elemen sekolah. Dan analisis yang digunakan dengan metode deduktif yang 
berangkat dari kejadian-kejadian umum kemudian direduksi menjadi bagian-
bagian khusus.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 
maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa manajerial yang dilakukan oleh 
kepala sekolah yaitu pertama, perencanaan program meliputi proses awal 
perencanaan, strategi merancang perencanaan program, standar atau indikator 
dalam pencapaian tujuan, pengaruh perencanaan terhadap jalannya manajerial 
kepala sekolah. Kedua, membagi tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan 
serta tanggung jawab, membangun komunikasi dengan seluruh warga sekolah 
dengan baik, pemberian motivasi kepada rekan-rekan kerja agar dapat berjalan 
efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, mengelola SDM, mengelola 
hubungan dengan orangtua dan masyarakat. Ketiga, mengevaluasi program 
meliputi program tindak lanjut, serta pengaruh yang dirasakan setelah evaluasi. 
Dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan 
kompetensi profesional guru, diantaranya selalu koordinasi dan membangun 
komunikasi efektif untuk menciptakan sistem pendidikan yang kuat dengan 
pelaksanaannya selalu melakukan komunikasi day to day, juga melakukan 
koordinasi dalam setiap job yang didapat. Memberdayakan teamwork dalam 
sekolah, yaitu dengan membentuk beberapa tim di dalam sekolah diantaranya, tim 
guru mata pelajaran dalam lingkup sekolah, tim koordinator wali kelas, tim wakil 
kepala sekolah (kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, humas). 
Mengadakan workshop, seminar, dan in house training. 

Kata Kunci : manajerial, kepala sekolah, profesional guru 

Abstract 

The managerial director of a school is the ability and authority to plan, manage, 
manipulate, develop, and control the existing activities at school effectively and 
efficiently to achieve school goals. Researchers examined the managerial 
competence of the headmaster of schools in the country's 1 kartasura high school 
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to describe the managerial competence of the headmaster at the country's junior 
high school and described the principal's efforts to increase professional 
competence of teachers at the country's junior high school. Data collection 
techniques through interviews, observation, and documentation from various 
parties of the elements of the school. And the deductive analysis that departed 
from public events was reduced to special parts.Based on the research that has 
been done by researchers, researchers have been able to draw the conclusion that a 
managerial act by the principal is the first, program planning involves an initial 
process of planning, a strategy designing program planning, a standard or 
indicator of how the director's management will affect the director's managerial 
walk. Second, divide routine duties and explanations of work and responsibility, 
build good communication with all school residents, provide motivation to 
colleagues in order to walk effectively and efficiently in achieving goals, 
managing resources, managing relationships with parents and society. Third, 
evaluate programs include follow-up programs, and the influences felt after the 
evaluation. With several attempts made by the headmaster to improve teacher 
professional competence, among them always coordination and building effective 
communication to create a strong educational system with execution always doing 
day to day communication, also doing coordination in every job received. 
Empowering teamwork in school, which is to form a few teams inside the school, 
the teachers' team of subjects within the school, the homeroom teachers' team, the 
vice principal team (curriculum, students, tools and infrastructure, public 
relations). Held workshops, seminars, and in-house training. 

Keywords: managerial, principal, teacher professional 

 

1. PENDAHULUAN 

Proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efesien, guru dituntut memiliki kompetensi 

yang memadai. Namun jika dipahami untuk menjadi guru yang kompeten tidak mudah,  

karena  diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pengelola pendidikan 

lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi peran kepala 

sekolah, yaitu bahwa kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan memiliki tugas 

mengembangkan kinerja bawahannya, salah satunya adalah meningkatkan kompetensi 

profesioanal guru.  

Keberhasilan manajemen pada suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada 

kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai suatu lembaga pendidikan, seorang kepala sekolah 

harus mampu membawa keseluruhan aspek dalam lembaga pendidikan tersebut kepada 

tujuan yang telah direncanakan. Kepala sekolah bertanggung jawab atas keberhasilan dan 

kelancaran baik dalam segi formal yaitu yang berhubungan dengan sekolah, maupun yang 
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secara informal yang berhubungan dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas seorang 

kepala sekolah, yaitu sebagai pendidik, administrator, pemimpin dan supervisior. 

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas kepala sekolah sebagai 

manajer yang harus dilakukan adalah melaksanaka kegiatn pemantapan dan pengembangan 

profesionalitas para pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut, kepala sekolah seharusnya 

dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru  untuk dapat 

mengembangkan profesionalitasnya melalui peningkatan kompetensi dan jenjang 

pendidikan dan pelatihan. 

Kepala sekolah dengan perannya sebagai manajer, tentu memiliki banyak tantangan yang 

harus dihadapi disekolah. Peserta didik juga tidak dapat dihadapi dengan perlakuan yang 

monoton setiap harinya. Pengembangan seluruh potensi para peserta didik yang dilakukan 

oleh kepala  sekolah, pada dasarnya dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui peran 

pendidik. Apabila pendekatan kepemimpinan kepala sekolah tidak manusiawi, tentunya 

akan berdampak terhadap layanan yang dibeikan oleh para pendidik terhadap para peserta 

didiknya. 

Kepala sekolah yang sukses yakni apabila mereka memahami keberadaan sekolah 

sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala 

sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah Sementara 

itu perilaku dan kualitas kepala sekolah dapat dinilai dari kinerjanya dalam 

mengaktualisasikan fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah, yang mana meliputi : 

pendidik (edukator), manajer, administrator, supervisior, pemimpin (leader), inovator, 

motivator dan kewirausahaan, yang sering disingkat dengan EMASLIMW.  

Untuk mengetahui keberhasilan kepala sekolah tesebut, peneliti menggunakan UU 

No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 

yang mana menyatakan bahwa guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik 

minimal S-1/D-IV dan memiliki empat standar kompetensi yakni kompetensi pedagogis, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 

Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada 25 Februari 

2020 terhadap kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kartasura di dapat keterangan bahwa SMP 

Negeri 1 Kartasura merupakan salah satu sekolah favorit dan unggulan yang ada di 

Kabupaten Sukoharjo setelah SMP Negeri 1 Sukoharjo. Kemajuan dan prestasinya ini bisa 
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dilihat dari pencapaian siswa serta lulusannya. Dibawah kepemimpinan kepala sekolah yang 

merupakan seorang perempuan, hal ini bukanlah hal biasa yang terdapat di sekolah-sekolah, 

terutama pada jenjang menengah pertama. Dibawah kepemimpinannya sebagai seorang 

manajer ataupun pemimpin, mampu sedikit demi sedikit berbenah dengan meningkatkan 

kompetensi profesional guru.   

Meskipun demikian, ada beberapa kendala yang berdampak pada kegiatan 

pembelajaran, guru yang kurang disiplin dengan datang terlambat bahkan ada yang sengaja 

belum masuk kelas dikarenakan ngobrol dengan guru lain. Ada beberapa guru yang bahkan 

berseragam tidak sesuai dengan aturan sekolah, hal ini dengan memvariasi seragam yang 

dikenakan. Baik dari segi pakaian, sepatu, maupun jilbab bagi guru perempuan. Karena hal 

inilah kepala sekolah memiliki upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional 

guru, agar guru menjadi lebih profesional sesuai harapan kepala sekolah..  

Peran kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh besar dalam keberlangsungan 

hidup sekolah, Salah satunya kemampuan manajerial seorang kepala sekolah. Yang 

dimaksud kemampuan manajerial seorang kepala sekolah yaitu seperangkat ketrampilan 

dalam melaksanakan tugas sebagai manajer sekolah dengan mendayagunakan segala sumber 

yang tersedia guna mencapai tujuan sekolah yang efektif dan efisien. Berdasarkan dari latar 

belakang masalah yang telah dipaparkan maka peneliti terdorong untuk meneliti tentang 

Guru di SMP Negeri 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2020/202  

 
2. METODE 

Metode penelitian pada hal ini menggunakan penelitian lapangan atau disebut dengan Field 

Research, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi 

maupun tempat guna menemukan informasi. Peneliti melakukan penelitian tersebut 

langsung pada lembaga sekolah yaitu, SMP Negeri 1 Kartasura. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunkan pendekatan fenomenologis, pendekatan fenomenologis merupakan salah satu 

jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna. 

Peneliti menggunakan subjek kepala sekolah juga guru SMP Negeri 1 Kartasura. Dengan 

teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi kompetensi manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru di SMP Negeri 1 Kartasura, terdapat beberapa upaya kepala 

sekolah yang dapat meningkatkan profesional guru. 

3.1 Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Kartasura 

Kompetensi manajerial kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kartasura berjalan efektif dan 

efisien sesuai dengan pemahaman dan pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh kepala 

sekolah. Pertama, perencanaan program meliputi proses awal perencanaan, strategi 

merancang perencanaan program, standar atau indikator dalam pencapaian tujuan, pengaruh 

perencanaan terhadap jalannya manajerial kepala sekolah. Kedua, membagi tugas dan 

penjelasan rutin mengenai pekerjaan serta tanggung jawab, membangun komunikasi dengan 

seluruh warga sekolah dengan baik, pemberian motivasi kepada rekan-rekan kerja agar dapat 

berjalan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, mengelola SDM, mengelola hubungan 

dengan orangtua dan masyarakat. Ketiga, mengevaluasi program meliputi program tindak 

lanjut, serta pengaruh yang dirasakan setelah evaluasi. Dengan beberapa bentuk manajemen 

yang dijabarkan diantaranya : 

a. Manajemen Kurikulum 

Kepala sekolah SMP Negeri 1 Kartasura sudah melaksanakan manajemen kurikulum 

dengan baik. Meskipun dalam tahapannya kepala sekolah memiliki versi tersendiri 

dengan meringkas menjadi tiga tahapan, Namun dalam tiga tahapan kepala sekolah 

sudah mewakili seperti penjelasan pada teori, yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan dan tahap evaluasi. 

b. Manajemen kesiswaan  

Kepala sekolah sudah melaksanakan manajemen kesiswaan dengan baik. Hal ini 

dibuktikan dengan kepala sekolah mengadakan inovasi sekolah yang mana dalam 

inovasinya kepala sekolah memperhatikan siswanya dengan diperlakukannya sebagai 

subjek bukan sebagai objek, seperti yang kepala sekolah lakukan dengan mengajari para 

siswanya berkreasi dalam menghias sekolah. 

c. Manajemen Sarana dan Prasarana  

Kepala sekolah sudah menjalankan dengan baik manajemen sarana dan prasarana. 

Dengan dibuktikannya kepala sekolah mengadakan sarana dan prasarana dengan baik 
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atau memberikan fasilitas yang memadai dengan memiliki 3 laboratorium lengkap, 

ruang kelas yang nyaman, dll, guna menunjang kegiatan pembelajaran dan membuat 

nyaman baik guru, siswa maupun seluruh warga sekolah. 

d. Manajemen Personalia 

Dalam manajemen personalia kepala sekolah sudah cukup baik dalam pengelolaannya, 

hal ini dibuktikan dengan kepala sekolah selalu memperhatikan baik guru, karyawan 

maupun siswanya.  Dengan memberikan teguran pada warga sekolah yang belum 

menaati dan memberi pujian pada warga sekolah yang sudah disiplin. 

e. Manajemen Keuangan 

Kepala sekolah sudah cukup baik dalam memanajemen keuangan yang berada di SMP 

Negeri 1 Kartasura, dengan melaksanakan anjuran pemerintah untuk tidak meminta 

dana kepada orangtua wali murid. Dan kepala sekolah juga sangat memperhatikan 

pemasukan serta pengeluaran dana di sekolah. 

f. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat 

Kepala sekolah dalam melaksanakan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini 

sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Dengan diikutsertakan warga masyarakat 

dalam membentuk komite sekolah maupun dewan sekolah secara legal. 

g. Manajemen Administrasi 

Manajemen administrasi merupakan temuan baru dari peneliti mengenai manajemen 

yang dilakukan oleh kepala sekolah, manajemen administrasi ini kepala sekolah 

wujudkan melalui kepala sekolah SMP Negeri 1 Kartasura harus mengetahui seluruh 

administrasi sekolah dan dapat melaksanakannya. Baik hal itu berupa arsip guru-guru 

yang ada di SMP Negeri 1 Kartasura, karyawan, juga seluruh siswa di SMP Negeri 1 

Kartasura. Hal ini kepala sekolah memahami dan mengetahui seluruh data beserta 

formatnya. 

3.2 Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru 

Upaya yang dilakukan kepala sekolah SMP Negerei 1 Kartasura dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru sudah cukup baik. Dengan dibuktikannya banyak guru 

profesional yang berada di SMP Negri 1 Kartasura. Meskipun masih terdapat beberapa 

guru yang memiliki aspek sosial dan kepribadian sebelum kepemimpinan kepala 
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sekolah yang sekarang. Untuk itu kepala sekolah memiliki beberapa upaya seperti 

halnya yang telah disebutkan yaitu,  

a. Selalu melakukan koordinasi dan membangun komunikasi efektif untuk 

menciptakan sistem pendidikan yang kuat,  

b. Memberdayakan MGMP sekolah,  

c. Mengadakan workshop, seminar, in house training. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan data yang telah dianalisis pada BAB IV, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Negeri 

1 Kartasura tahun pelajaran 2019/2020, sebagai berikut : 

Kompetensi manajerial kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kartasura berjalan efektif dan 

efisien sesuai dengan pemahaman dan pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh kepala 

sekolah. Pertama, perencanaan program meliputi proses awal perencanaan, strategi 

merancang perencanaan program, standar atau indikator dalam pencapaian tujuan, pengaruh 

perencanaan terhadap jalannya manajerial kepala sekolah. Kedua, membagi tugas dan 

penjelasan rutin mengenai pekerjaan serta tanggung jawab, membangun komunikasi dengan 

seluruh warga sekolah dengan baik, pemberian motivasi kepada rekan-rekan kerja agar dapat 

berjalan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, mengelola SDM, mengelola hubungan 

dengan orangtua dan masyarakat. Ketiga, mengevaluasi program meliputi program tindak 

lanjut, serta pengaruh yang dirasakan setelah evaluasi. 

Upaya yang dilakukan kepala sekolah SMP Negeri 1 Kartasura dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru sudah efektif dan efisien . Dengan beberapa upaya diantaranya, 

selalu melakukan koordinasi dan membangun komunikasi efektif untuk menciptakan sistem 

pendidikan yang kuat dengan pelaksanaannya selalu melakukan komunikasi day to day, juga 

melakukan koordinasi dalam setiap job yang didapat. Memberdayakan teamwork dalam 

sekolah, yaitu dengan membentuk beberapa tim di dalam sekolah diantaranya, tim guru mata 

pelajaran dalam lingkup sekolah, tim koordinator wali kelas, tim wakil kepala sekolah 

(kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, humas). Mengadakan workshop, seminar, dan 

in house training 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran 

diantaranya : 
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Kepada kepala sekolah sekolah SMP Negeri 1 Kartasura agar selalu melakukan 

perbaikan, peningkatan dan pengembangan terhadap para guru dalam rangka untuk 

meningkatkan profesional guru. 

Kepada para guru lebih lagi untuk selalu mendukung seluruh program yang telah 

disepakati bersama agar para siswa juga semangat dalam menjalankan program yang ada di 

sekolah serta para guru selalu mendukung serta berpartisipasi aktif dalam setiap program 

peningkatan profesional guru. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan pengkajian 

lebih mendalam kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala sekolah sekaligus upaya kepala 

sekolah dalam menigkatkan mutu pendidikan. 
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