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MANAJEMEN STRATEGIK KEPALA SEKOLAH DALAM 

MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU SEKOLAH DASAR 

MUHAMMADIYAH (PLUS) SALATIGA  

 

Abstrak 

  

Penelitian ini mengupas tentang bagaimana manajemen strategik kepala sekolah 

dalam formulasi strategik, implementasi strategik, dan evaluasi/ pengendalian 

dalam peningkatan kompetensi guru, sehingga kecakapan kompotensi guru 

(khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional) dapat berkembang 

menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan 

mengetahui manajemen strategik kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

guru serta karakteristiknya di SD Muhammadiyah Plus Salatiga. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data 

interaktif. Hasil dari penelitian ini bahwa model yang diterapkan dalam 

manajemen strategik di SD Muhammadiyah Plus Salatiga adalah model yang 

dikembangkan oleh Wheelen dan Hunger. perencanaan strategik dalam rangka 

peningkatan kompetensi guru yakni 3G OTA 1) good communication 

(komunikasi yang baik), 2) good habit (kebiasaan baik), 3) good moral 

(berkepribadian baik), 4) openeness (terbuka), 5) training (pelatihan), 6) activities 

(kegiatan-kegiatan). Program peningkatan kompetensi pedagogik guru 

diantaranya 1) strategi rekruitmen kader dan pendampingan guru baru, 2) turor 

sebaya, 3) studibanding ke sekolah-sekolah unggul dalam rangka belanja konsep. 

Program peningkatan kompetensi profesional guru yakni 1) workshop dan/ 

pelatihan, 2) studi lanjut, 3) menjadikan guru sebagai PJ mata pelajaran tertentu. 

Karakteristik manajemen strategik adalah optimalisasi SDM, persamaan 

frekuensi, falsafah Muhammadiyah “selalu ingin menjadi yang terdepan dalam 

inovasi dan dengan prinsip berkemajuan” sebagai branding sekolah, strategi 

pengelolaan anggaran, studi lanjut pascasarjana, dan falsafah ISIN (ikhlas, 

silaurahim, istiqomah, dan nidzom). 

 

Kata Kunci: manajemen stretegik, kepala sekolah, kompetensi guru 

 

Abstract 

 

This research analyzes how the principal's strategic management in strategic 

formulation, strategic implementation, and evaluation or control in improving 

teacher competence, so that the competence of teachers (especially pedagogic 

competence and professional competence) can develop for the better. The purpose 

of this study was to find and determine the principal's strategic management in 

improving teacher competence and characteristics in SD Muhammadiyah Plus 

Salatiga. This study used qualitative methods using interactive data analysis 

techniques. The result of this research is the model applying in strategic 

management at SD Muhammadiyah Plus Salatiga and the model developed by 

Wheelen and Hunger. Strategic planning in order to increase teacher competence, 

namely 3G OTA 1) good communication (komunikasi yang baik), 2)  good habit 
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(kebiasaan yang baik), 3) good moral (kepribadian baik), 4) openness (terbuka), 5) 

training (pelatihan). ), 6) activities (kegiatan-kegiatan). Programs to improve 

teacher pedagogic competence include 1) cadre recruitment strategies and 

mentoring of new teachers, 2) peer tutors, 3) comparative study in the excellent 

schools in the context for learning the concept. Programs to improve the 

professional competence of teachers are: 1) workshops and training, 2) further 

studies, 3) making teachers as PJs for certain subjects. The characteristics of 

strategic management are the optimization of human resources, frequency 

equations, the Muhammadiyah philosophy of "always wanting to be at the 

forefront of innovation and with progressive principles" as school branding, 

budget management strategies, postgraduate further studies, and the philosophy of 

ISIN (sincere, silaturahim, istiqomah, and nidzom). 

 

Keywords: strategic management, headmaster, teachers’ competence 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa 

(pendidik) kepada orang yang belum dewasa (peserta didik) untuk memperoleh 

kedewasaan, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Usaha sadar yang dimaksud 

yaitu pendidikan dilakukan dengan penuh kesadaran, terencana dan sistematis, 

tidak asal-asalan, semuanya melalui proses yang logis, rasional dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
1
 

Dalam proses pengelolaan suatu lembaga pendidikan diperlukan kepala 

sekolah yang handal dari segi teori maupun praktis. Kepala sekolah berperan 

menjadi bagian terpenting pada proses manajemen strategik, dimana kepala 

sekolah dapat memprioritaskan perannya sebagai pemimpin akademis, dalam hal 

ini proses perencanaan strategis.
2
 Dalam hal ini kepala sekolah harus memiliki 

pengalaman yang cukup dalam mengelola lembaga pendidikan, khususnya yang 

relevan dengan penelitian ini yakni terkait peningkatan kompetensi guru. Secara 

teoritis seorang kepala sekolah harus memiliki karakter kepemimpinan visioner 

(visionary leadership) yaitu kemampuan pemimpin untuk mencetuskan ide dan 

                                                             
1
Samino, Manajemen Pendidikan: Spirit Keislaman dan keindonesiaan, (Kartasura: 

Fairuz Media, 2010), hlm. 37-38  
2
Gawie Schlebusch dan Masese Mokhatle, “Strategic Planning as a Management Tool 

for School Principals in Rural Schools in the Motheo District”,  International Journal of 

Educational Sciences, 13:3, 342-348, 25 Sep 2017 
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gagasan suatu visi selanjutnya melalui dialog yang kritis dengan unsur pimpinan 

lainnya merumuskan masa depan organisasi yang dicita-citakan yang harus 

dicapai melalui komitmen semua anggota organisasi melalui proses sosialisasi, 

transformasi, implementasi gagasan-gagasan ideal oleh pemimpin organisasi.
3
 

Dalam memaksimalkan pengelolaan lembaga pendidikan diperlukan manajemen 

strategik yang sistematis, agar tercapai tujuan sekolah dengan efektif dan efisien. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin sekaligus bertanggungjawab atas keberhasilan 

proses KBM, berupaya terus menerus memaksimalkan pengelolaan kegiatan-

kegiatan peningkatan kompetensi guru SD Muhmmadiyah Plus Salatiga. 

Penelitian ini fokus pada bagaimana manajemen strategik kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi guru SD Muhammadiyah Plus Salatiga yang 

dapat dijabarkan menjadi empat sub fokus yaitu: 1) model manajemen strategik 

yang relevan diterapkan di SD Muhammadiyah (Plus) Salatiga, 2) manajemen 

strategik kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru, 3) karakteristik 

manajemen kepala  sekolah di SD Muhammadiyah (Plus) Salatiga.  

Secara teoristis, manajemen strategik didefinisikan sebagai seni dan sains 

dalam memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas 

fungsional yang dapat membuat organisasi dengan mudah mencapai tujuan yang 

telah disepakati bersama.
4
 Manajemen strategik didefinisikan sebagai serangkaian 

tindakan dan keputusan yang membuahkan hasil formulasi dan implementasi 

pabrik dirancang dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
5
Manajemen strategik 

dalam pendidikan merupakan sebuah proses formulasi dan implementasi 

perencanaan yang berkiatan dengan hal-hal penting, dengan melibatkan sumber 

daya manusia dari sekolah dalam pengambilan keputusan  perencanaan jangka 

panjang. Dalam lembaga pendidikan terdiri dari sumber daya manusia, 

diantaranya kepala sekolah, wakil kepala sekolah (waka), tata usaha, guru, siswa-

siswi, staf keamanan dan kebersihan sekolah, komite, wali murid, dan masyarakat. 

                                                             
3
Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajar (Learning 

Organization), (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 25  
4
Fred R. David dan Forest R. David, Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan 

Keunggulan Bersaing- Konsep,  (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 3 
5
John A. Pearce II dan Richaerd B. Robinson, Strategic Management: Formulation, 

Implementation, dan Control, (United State of Americas: Mc Graw Hill), hlm. 3 
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Sumber daya manusia yang tergabung dalam organisasi sekolah diharapkan 

mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat 

diwujudkan tujuan lembaga yang sudah ditetapkan. 

Manusia memiliki potensi tertentu yang dapat dikembangkan dan 

digunakan sebagai motivasi, yaitu kekuatan dari dalam diri individu.
6
 Dalam hal 

ini sebagai guru dan/ tenaga pendidik memiliki kompetensi di masing-masing 

individu yang harapannya dapat menjadi pengaruh terhadap keberhasilannya 

mencapai tujuan sekolah. Kompetensi pada dasarnya memiliki enam unsur yakni: 

1) performance: penampilan yang sesuai bidang profesinya, 2) subject component: 

penguasaan materi pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang yang dikuasai; 3) 

professional, esensi pengetahuan dan technic skills sesuai profesinya; 4) process: 

kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, kreatif, membuat keputusan; 5) 

adjustment: penyesuain diri; 6) attitude: sikap, nilai kepribadian
7
  

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

adalah Gawie Schlebusch dan Masese Mokhatle (2016), yang memfokuskan pada 

mengetahui inti dari perencanaan strategis dalam proses manajemen sekolah, serta 

faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi penyusunan dan implementasi 

perencanaan strategis tersebut di sekolah pedesaan di Motheo Afrika Selatan. 

Penelitian Sara Javan Amoli dan Farnouche Aghashahi (2016), yang 

memfokuskan pada mengetahui faktor-faktor keberhasilan manajemen strategik di 

sebuah kompleks pendidikan. Adapun penelitian ini fokus pada peningkatan 

kompetensi guru di SD Muhammadiyah Plus Salatiga, meningkatkan kompetensi 

pedagogik dan profesional pada guru dan/ tenaga pendidik secara umum melalui 

pola formulasi strategik, implementasi strategik dan evaluasi/ pengendalian. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul Manajemen 

Strategik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru SD 

Muhammadiyah Plus Salatiga. Penelitian tesis ini menjadi menarik dengan 

menjawab usaha yang dilaksanakan kepala sekolah dalam meningkatkan 

                                                             
6
Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional, hlm. 29  

7
Feralys Novauli. M, Kompetensi Guru  dalam Peningkatan Prestasi Belajar pada SMP 

Negeri dalam Kota Banda Aceh, (Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah 

Kuala: ISSN 2302-0156, 2015), hlm. 46 
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kompetensi pedagogik dan professional guru melalui pola manajemen strategik: 

formulasi strategik, implementasi strategik, dan evaluasi/ pengendalian di 

lembaga pendidikan SD Muhammadiyah Plus Salatiga. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi 1) Untuk 

menemukan manajemen strategik kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

guru yang relevan terhadap kondisi di SD Muhamamdiyah (Plus) Salatiga. 2) 

Untuk mengetahui strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru 

di SD Muhammadiyah (Plus) Salatiga. 3) Untuk mengidentifikasi karakteristik 

manajemen strategik kepala sekolah di SD Muhammadiyah (Plus) Salatiga. 

2. METODE  

Metode penelitian yang diguankan adalah metode penelitian kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan mengetahui manajemen strategik 

kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru di SD Muhammadiyah Plus 

Salatiga. Lokasi penelitian ini terletak di SD Muhammadiyah Plus Salatiga. 

Sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, guru dan komite SD Muhammadiyah Plus Salatiga. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Dalam penyajian data agar mudah dipahami, langkah-langkah analisis data 

yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif. Miles, 

Huberman and Saldana dalam bukunya mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif, yaitu (kondensasi data) data condensation, data display, 

dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (conclusiom drawing/verification).
8
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

SD Muhammadiyah Plus Salatiga merupakan sekolah yang terus 

menyesuaikan perkembangan zaman dalam hal ini teknologi, dimana tantangan 

global semakin terasa sampai ke dunia pendidikan. Proses manajemen strategik 

kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru SD Muhammadiyah Plus 

Salatiga dapat dipaparkan sebagai berikut: 

 

                                                             
8
Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana., Qualitative Data 

Analysis: A Methods Sourcebook Ed. 3, (USA: SAGE Publications, 2014), hlm. 31 
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1. Model Strategik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru 

Model manajemen stratejik yang diterapkan oleh Wheelen dan Hunger yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 1. Model Manajemen Stratejik Hunger dan Wheelen 

 

Manajemen strategik di SD Muhammadiyah Plus Salatiga relevan 

dengan model manajemen strategik yang dikembangkan oleh Wheelen dan 

Hunger, dimana alur dari proses yang dilaksanakan sistematis dan berurutan 

mulai dari formulasi strategik, implementasi strategik, dan evaluasi/ 

pengendalian. Pertama, dalam proses formulasi strategik tidak lepas dari 

pengamatan secara internal dan eksternal. Dari analisis yang telah dilakukan 

melalui analisis secara internal dan eksternal akan terlihat kekuatan, 

kelemahan, kesempatan, dan ancaman sehingga memudahkan dalam proses 

formulasi strategik yakni menentukan misi, tujuan, strategik, dan kebijakan. 

Kedua, dilanjutkan dengan implementasi strategik meliputi beberapa hal 

yakni program, anggaran dan prosedur. Disini letak perbedaan penerapan 

teori Wheelen dan Hunger dengan implementasi di SD Muhammadiyah Plus 

Salatiga, yakni urutan penerapan yang terdapat dalam lembaga ini adalah 

anggaran tidak berada di posisi setelah program melainkan anggaran 

direncanakan bersamaan dengan program yang telah disusun. Ketiga, 
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evaluasi dari kinerja guru dan tenaga pendidik.  Sejauh mana guru dan tenaga 

pendidik dapat mengimplementasikan program-program peningkatan 

kompetensi guru yang telah direncanakan bersama. Di fase ini kepala sekolah 

bersama kepala urusan sinergi melakukan penilaian dengan cara 

memonitoring di setiap kinerja masing-masing guru untuk mendapatkan 

informasi peningkatan kompetensi di masing-masing guru. 

2. Manajemen Strategik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru 

a. Perumusan strategik  

1) Misi dan tujuan  

Dalam rangka mewujudkan lembaga pendidikan sebagai pusat 

keunggulan di bidang IMTAQ dan IPTEK yang berkarakter 

kebangsaan dan peduli lingkungan, SD Muhammadiyah Plus Salatiga 

memiliki rencana strategis bagi sekolah yakni 3G OTA, yaitu: 

a) Good communication 

Komunikasi yang baik menjadi sangat penting di dalam suatu 

lembaga pendidikan atau lembaga manapun, sebab dalam suatu 

manajemen dalam hal ini sekolah ada fungsi koordinasi, sehingga 

tanpa adanya komunikasi yang baik tidak terwujud suatu 

keberhasilan.  

b) Good habit  

Dunia pendidikan terlebih anak-anak sangat melekat dengan 

yang namanya kebiasaan, tidak hanya siswa bahkan pendidik 

sekalipun perlu ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yan baik. 

Sesuatu yang dilakasanakan dengan terus menerus lambat laun 

akan menjadi kebiasaan (habit). Untuk itu perlu ditanamkan 

kebiasaan-kebiasaan baik yang terorganisir dengan baik untuk 

memicu timbulnya habit.  

c) Good moral  

Prestasi akademik yang baik belum dikatakan unggul jika tidak 

diimbangi sikap dan moral yang baik. Sebagaimana slogan yang 

ditanamkan di SD Muhammadiyah Plus Salatiga yakni “anak 
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cerdas berakhlak mulia”. Diharapkan slogan tersebut sekaligus 

menjadi tantangan bagi pendidik agar selalu mencerminkan sikap 

dan aklak yang baik.  

d) Openness 

Paradigma berpikir berpengaruh dalam komunikasi kepala 

sekolah kepada pendidik dan juga warga sekolah. Sikap terbuka 

dan tidak antikritik dapat menciptakan komunikasi yang sehat. 

Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. 

Sebagaimana dalam QS Al Asr: 3 

e) Training  

Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, kepala SD 

Muhammadiyah Plus Salatiga mengadakan pelatihan-pelatihan 

yang sesuai dengan kebutuhan pendidik dan atau 

mengikutsertakan/ mendelegasikan para pendidik untuk dapat 

berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan dari luar. 

f) Activities 

Di luar aktivitas-aktivitas utama sekolah menghimbau kepada 

pendidik untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas fungsional 

yang terstuktur seperti mengaji, JTQ, dan kegiatan bakti sosial. 

2) Strategik 

Adapun strategi unggulan SD Muhammadiyah dalam rangka 

meningkatkan kompetensi adalah: 

a) In house training  

Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. 

Satu diantara rangkaian kegiatan ini adalah menghadirkan pakar 

pendidikan dari luar untuk mengembalikan ghiroh sekaligus 

mengupgrade baik kompetensi akademik/ intelektual maupun 

dalam kompetensi pedagogik para pendidik.  

b) Mengadakan pelatihan 

Sekolah mengadakan pelatihan-pelatihan terstruktur sesuai dengan 

kebutuhan pendidik terkait dengan tugas-tugas pokok guru. 
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c) Memberikan kesempatan study lanjut pascasarjana kepada 

pendidik. Sekolah merekomendasikan guru berprestasi untuk studi 

lanjut pascasarjana sesuai dengan bidangnya. Selain itu, sekolah 

juga memberikan kesempatan bagi guru yang background 

pendidikan non kependidikan dapat melinierisasikan bidangnya 

dengan melanjutkan studi sesuai bidang kependidikan. 

3) Kebijakan  

Kepala sekolah memiliki kebijakan mendukung secara penuh apa saja 

program-program dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. 

Kepala sekolah melaksanakan korrdinasi secara rutin kepada kepala 

urusan, koordinator level, guru baru, dan seluruh pendidik dan tenaga 

kependidikan secara terstruktur. Hal ini dilakukan dalam rangka 

menyamakan frekuensi kepada warga sekolah harapannya tidak ada 

simpang siur informasi dari beberapa warga sekolah yang timbul. 

b. Implementasi strategik 

1) Program  

Program peningkatan kompetensi guru SD Muhamamdiyah Plus 

Salatiga, yakni: 

a) Pelatihan digital khusus internal untuk pembelajaran virtual  

b) Pelatihan ice breaking dalam rangka melatih guru agar 

mempunyai materi-materi tersebut saat pembelajaran di kelas. 

c) Studybanding oleh koordinator level  

d) Pendampingan guru baru 

e) Pemberian reward bagi guru berprestasi dan memiliki karya 

f) POKJI (kelompok ngaji) sima’an dan tahsin, bagi yang belum 

bisa ada pendampingan. 

g) Mentor sebaya, guru senior menjadi pendamping guru baru. Guru 

yang memiliki kompetensi ungul dalam suatu bidang difasilitasi 

untuk memberikan pembelajaran kepada guru-guru yang lain. 
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h) Pembinaan  

Pembinaan dilaksanakan hari sabtu yang diikuti oleh semua 

pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini diawali dengan 

kultum kemudian pengarahan dari direktur (Sutomo, M.Pd), 

dilanjutkan pembinaan langsng oleh kepala sekolah. 

i) Linieritas bagi pendidik dan tenaga kependidikan  

Ada beberapa guru yang background kesarjanaannya belum linier 

dengan pendidikan, maka kepala sekolah bersama para pimpinan 

menganjurkan kepada guru-guru tersebut untuk menempuh 

kembali studi dengan bidang yang sesuai dengan kebutuhan 

sekolah.  

j) Darul Arqom dan pembinaan rutin guru Muhammadiyah dari 

Majlis Dikdasmen PDM Salatiga  

k) JTQ (Jamaah Tahtimul Qur’an)  

Program ini merupakan program dari PDM untuk dilaksanakan 

di Amal Usaha Muhammadiyah Salatiga. Kegiatan ini bertujuan 

untuk penguatan ibadah Muhamadiyah yang dilaksankan satu 

kali dalam setiap bulannya di tanggal 25  

l) Memberikan tanggungjawab satu mata pelajaran kepada setiap 

guru di masing-masing level. Tugas pokoknya adalah menjadi 

tanggungjawab atas soal baik Penilaian Tengah Semester (PTS) 

dan juga Penilaian Akhir Semester (PAS), serta menjadi 

tanggungjawab untuk penilaiannya. 

m) Pelatihan literasi  

Sekolah membentuk team khusus bagi guru-guru untuk 

mengasah kompetensi di bidang literasi. Melalui program 

kemendikbud bahwa sebagai guru  

2) Anggaran  

Dalam pengelolaan anggaran tentu menjadi hal penting dalam 

peningkatan kompetensi guru. Ada beberapa kegiatan-kegiatan 

peningkatan kompetensi guru yang insidental tentu menjadi tantangan 



 
   
 

11 

 

tersendiri bagi sekolah dalam pengelolaan anggaran. Berikut sumber 

dana dalam rangka peningkatan kompetensi guru, yakni: 

a) Anggaran utama dari perencanaan keuangan harian sekolah   

b) Projek (kegiatan produktif) seperti kantin sehat C-bermu dan 

koperasi sekolah, anjem (antar jemput) siswa, dan monetizing 

youtube channel. 

c) Sinergi kepada wali murid melalui DKS (Dana Kegiatan 

Sekolah) 

3) Prosedur  

Prosedur pelaksanaan peningkatan kompetensi guru oleh kepala 

sekolah yakni segala bentuk kegiatan peningkatan kompetensi guru di 

SD Muhammadiyah Plus Salatiga menjadi tanggungjawab utama 

kepala sekolah melalui kepala urusan. Kemudian kepala urusan 

melalui koordinator level sebagai pelaksana teknis kegiatan.  

c. Evaluasi Strategik  

Pelaksanaan evaluasi memerlukan monitoring terlebih dahulu. 

Kepala sekolah melaksanakan monitoring secara langsung dan juga 

melalui kepala urusan dan koordinator level untuk membantu jalannya 

monitoring. Ada kalanya kepala sekolah turun langsung melihat kondisi 

lapangan saat pembelajaran berlangsung kepala sekolah masuk ke kas 

tersebut melihat bagaimana guru atau pendidik dapat mengondisikan 

kelas kemudian materi pembelajarannya bagaimana dan seterusnya. Di 

samping itu kepala sekolah dibantu kepala urusan dan koordinator level 

untuk melakukan penilaian terhadap kinerja guru/ pendidik. Hal lain 

misalnya di masa pandemi covid-19 guru membuat media pembelajaran 

daring di setiap level, para koordinator level harus lebih dulu melihat 

media pembelajaran yang dibuat oleh guru tersebut, apakah sudah layak 

atau belum untuk dioperasikan. Kemudian koordinator level 

menyampaikan hal ini kepada kepala urusan, begitu pula selanjutnya 

kepala urusan melaporkan kepada kepala sekolah. Begitu juga dengan 

hal-hal lain misal level 1 akan mengadakan pelatihan, maka segala 
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sesuatu termasuk konsep dari pelatihan tersebut mulai dari perencanaan, 

proses, pasca pelatihan harus diketahui oleh kepala sekolah melalui 

kepala urusan. 

Dari monitoring dan penilaian yang sudah dilaksanakan kemudian 

kepala sekolah memberikan evaluasi baik secara universal dan juga 

melalui individu setiap pendidik. Kepala sekolah membuat rencana tindak 

lanjut terkait permasalahan dari hasil evaluasi yang telah disampaikan. 

3. Karakteristik Manajemen Strategik Kepala sekolah dalam Meningkatkan 

Kompetensi Guru. 

a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada sesuai kompetensi yang 

dimiliki 

b. Menyamakan frekuensi dan persepsi dalam pelaksanaan program 

peningkatan kompetensi guru dapat berjalan beriringan Manajemen 

sekolah berbasis kekeluargaan yang didasari dengan religiusitas  

c. Falsafah Muhammadiyah: “kita selalu ingin menjadi yang terdepan dalam 

inovasi dan dengan prinsip berkemajuan.” Menjadi branding sekolah  

d. Strategi pengelolaan anggaran yang cukup baik.  

e. Studi lanjut pascasarjana bagi guru 

f. Falsafah ISIN yang ditanamkan dari diri guru dan tenaga kependidikan 

1) I= ikhlas  

2) S= Silaturahim, anjangsana memberikan perhatikan kepada guru, 

PDM, silaturahmi via whatsapp group, silatul fikr itu terjaga 

iqwamnya. Parenting, outbond, outing class, IHT dan kegiatan 

lainnya itu dimaknai tidak hanya kedinasan melainkan merupakan 

sarana mempererat silaturahim. 

3) I= Istiqomah, untuk tetap konsisten menjaga keunggulan. Tetap 

boleh, naik harus, tapi turun tidak boleh. Dibudayakan untuk terus 

mencari inovasi yang berbeda. 

4) N= Nidzom (taat asas), mengindahkan segala peraturan sekolah dan 

yayasan yang telah menjadi kesepakatan bersama sebagaimana 

disampaikan di screening awal. 
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4. PENUTUP  

Manajemen strategik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah tidak terbatas 

hanya pada program-program pembinaan yang bersifat internal, tetapi juga 

eksternal seperti studi lanjut pascasarjana dan/ linierisasi disiplin ilmu sesuai pada 

kualifikasi yang telah ditetapkan oleh pimpinan sekolah kepada guru dan tenaga 

pendidik di suatu lembaga. Sebagaimana prinsip pelaksanaan profesi keguruan 

yang dijelaskan dalam pasal 7 UU 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hidup. Maksudnya, sebagai seorang guru 

dengan profesi yang dimiliki, diperlukan pengembangan ilmu yang telah 

dipelajari seluas-luasnya tanpa adanya batasan usia, karena pendidikan merupakan 

hak bagi setiap individu kapan dan dimanapun berada. Dalam rangka 

meminimalisir tumpang tindih dalam tugas belajar dan mengajar, dibutuhkan 

manajemen waktu yang tepat. Kepala sekolah bersama waka bekerjasama dalam 

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tugas pokok keberhasilan guru 

dan tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kompetensi guru.  

Dengan menjalankan manajemen strategik dalam mengelola peningkatan 

kompetensi guru, kepala sekolah mampu mengusahakan solusi seperti workshop 

pelatihan, studi lanjut, menjadikan guru sebagai penanggungjawab mata pelajaran 

tertentu, studi banding, mentor sebaya dan strategi rekruitmen dan pendampingan 

guru baru. Sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan 

meningkatkan potensi yang sudah ada. Kepala sekolah juga mampu menetapkan 

model manajemen strategik seperti apa yang relevan dengan SD Muhammadiyah 

Plus Salatiga, yakni model manajemen strategik yang diterapkan oleh Wheelen 

dan Hunger. 
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