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PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA 

GURU DI SD N 2 KRONGGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi (2) Kendala 

yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD N 2 

Kronggen pada masa pandemi (3) Upaya yang dilakukan kepala sekolah terhadap 

kendala meningkatkan kinerja guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan model 

interaktif. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan 

teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi meliputi : 1) 

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dalam merencanakan 

pemberlajaran adalah : Kepala sekolah sebagai  manajer, yaitu melakukan 

pembinaan kepada guru untuk mempersiapkan pembelajaran online, untuk 

memulai membuat perencanaan pembelajaran sehingga guru dapat 

mengkondisikan pembelajaran online yang efektif, pemberdayaaan guru dengan 

mengikutsertakan kegiatan KKG dan seminar online.  Kepala sekolah sebagai 

administrator yaitu memahami semua administrasi yang ada di sekolah, mengelola 

kearsipan dokumen, serta memberikan bimbingan kepada guru untuk melengkapi 

administrasi mengajar. 2) Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru 

dalam pelaksaaan pembelajaran adalah : Kepala sekolah sebagai edukator 

memberikan pengarahan kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran online 

secara variatif dan efektif. Kepala sekolah sebagai leader yaitu memimpin untuk 

mempengaruhi serta menggerakkan guru agar kinerja guru saat pandemi dapat 

meningkat, berdiskusi dan menjalin komunikasi dua arah, serta pengambilan 

keputusan untuk menghindari konflik. Kepala sekolah sebagai inovator menjalin 

hubungan yang harmonis, memberikan ide dan gagasan metode pembelajaran saat 

pembelajaran online. Kepala sekolah sebagai motivator yaitu memberikan 

motivasi kepada guru saat rapat, memberikan penghargaan yang telah disepakati 

dan memberikan pujian yang membuat para guru berkompetisi untuk 

meningkatkan kinerjanya pada saat pandemi. 3) Peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru mengevaluasi pembelajaran adalah : Kepala sekolah 

sebagai supervisor yaitu melakukan pengawasan dan tindak lanjut berupa 

masukan, solusi maupun teguran kepada guru terhadap kualitas pembelajaran 

online. (2). Kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja 

guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi meliputi (a) Kurangnya kesadaran 

yang sama antar guru dalam meningkatkan kinerja.  (b) Kurangnya keterampilan 

guru terhadap teknologi. (c)  Tujuan pembelajaran yang telah direncanakan tidak 

dapat tercapai secara maksimal. (d) Kurangnya pendampingan orang tua saat 

pembelajaran online. (3). Upaya yang dilakukan kepala sekolah terhadap kendala 

meningkatkan kinerja guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi yaitu: (a) 

Kepala sekolah mengadakan rapat rutin, memberikan pembinaan dan pemberian 
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motivasi. (b) Mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiatan yaitu KKG dan 

pelatihan keterampilan teknologi. (c) Kepala sekolah membuat jadwal untuk guru 

agar guru melaksanakan pembelajaran luring sesekali. (d) Kepala sekolah 

memberikan sosialisasi kepada orang tua peserta didik.  

 

Kata Kunci: peran kepala sekolah, kinerja guru 

 

Abstract 

 

This research aimed to describe (1) The role of school principal in improving 

teachers performance at Elementary School 2 Kronggen during pandemic era (2) 

The problem faced by school principal in improving teachers performance at 

Elementary School 2 Kronggen during pandemic era (3) The effort conducted by 

school principal in improving teachers performance at Elementary School 2 

Kronggen during pandemic era. This study was a qualitative research. The data 

collection technique was using interview, and documentation. The data analysis 

was using interactive model. The data validity test was using source and technique 

triangulation. The research result shows that: (1) The school principal role in 

improving teacherd performance at Elementary School 2 Kronggen during 

pandemic includes: Principal as manager, provide coaching for teachers to prepare 

the online learning, to begin in the making of lesson plan so that teacher can 

conditioning an effective online learning, provide teacher empowerment by 

involving in the Teacher Group Work and in the online seminar. Principal as 

administrator, knowing all the administration in the shool, managing the 

document archieve, and giving guidance to complete the learning administration. 

2) The school principal role in improving teachers performance on lesson act 

were: Principal as educator give direction for teachers to conduct online learning 

in varied and effective way. Principal as leader, lead to influence and move 

teachers then teacher's performance during pandemic will improve, discuss and 

establish two way communiation, and decision making to avoid conflict. Principal 

as innovator establish harmonious relationship, give ideas and thoughts of 

learning method during online learning. Principal as motivator give motivation for 

teachers in the meeting, give agreed rewards and give praise that makes teachers 

compete to improve their performance during pandemic. 3) The school principal 

role in improving teacher's performance on evaluate the learning were: Principal 

as supervisor conduct supervision and follow-up in the form of input, solutions 

and warnings to teachers on the quality of online learning. (2). Problems faced by 

principal in improving teacher's performance at Elementary School 2 Kronggen 

during pandemic includes (a) Lack of shared awareness among teachers in 

improving performance. (b) Lack of teacher skills to technology. (c) Planned 

learning aim can not be reached maximally. (d) Lack of parental assistance during 

online learning. (3). Efforts conducted by principal to the problem of improving 

teachers performance at Elementary School 2 Kronggen during pandemic were: 

(a) Principal schedule regular meetings, provide coaching and motivation. (b) 

Involve teachers in various activity such as Teachers Group Work and technology 

skill training. (c) Principal make schedule for teachers then teacher will held 
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offline learning once in a while . (d) Principal give socialization for students' 

parents. 

 

Keywords: the role of school principal, teachers performance 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Sekolah dalam mencerdaskan kehidupan dan bertanggung jawab atas moral anak 

bangsa memiliki peranan yang sangat besar. Untuk menjadi pribadi yang terdidik 

memiliki adaptabilitas dan bermutu tinggi untuk eksis serta kompetitif sekolah 

yang bermutu diperlukan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi. Salah satu 

tandanya adalah sekolah memiliki pemimpin dan tenaga pendidik yang 

bertanggung jawab serta profesional.  

Menurut Darmadi (2018) kepala sekolah dan guru merupakan bagian dari 

input sekolah dan menjadi prasyarat bagi keberlangsungan proses pendidikan. 

Proses pendidikan sangat erat dikaitkan oleh kinerja tenaga pedidik (guru). Dalam 

Permendikbud No. 6 tahun 2018 dijelaskan bahwa kepala sekolah merupakan 

guru yang diberi tugas tambahan dengan kompetensi: pengetahuan, sikap 

keterampilan, kepribadian, menejerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. 

Kompri (2017:111) menjelaskan untuk menjadi kepala sekolah diperlukan 

tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa 

dan programnya. 

Menurut Ali & Istanto (2018:49-70) peran kepala sekolah terbagi menjadi 

7 yaitu : Kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai supervisor, 

kepala sekolah sebagai edukator, kepala sekolah sebagai leader, kepala sekolah 

sebagai inovator, kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai 

motivator. 

Terciptanya kinerja yang profesional disekolah membutuhkan dukungan 

peran kepala sekolah yang kompeten. Kinerja guru dipengeruhi oleh kepala 

sekolah sebagai pemimpin. Kinerja bawahan dapat meningkat melalui 

perankepala sekolah. motivasi kerja yang tinggi harus dimiliki tenaga pendidik 

(guru) sehingga sekolah yang berkualitas dapat terwujud dan  menghasilkan 
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lulusan yang dapat bersaing di dunia kerja. Menurut Susanto (2016) kinerja 

merupakan hasil kerja/prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugasnya.   

Terjadinya pandemi Covid-19 merupakan penyakit mematikan yang 

disebabkan oleh virus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia, 

namun sekarang ini virus ini teridentifikasi pada manusia. Mengantisipasi 

penularan Covid-19 maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti 

wajib memakai masker dan social and physical distancing. Saat pandemi virus 

corona seperti ini masyarakat diwajibkan agar tetap di rumah. Seluruh kegiatan 

yang biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk saat ini kegiatan dialihkan ke 

rumah, tidak terkecuali bersekolah. Seluruh kegiatan yang biasanya dilakukan 

oleh masyarakat untuk saat ini kegiatan dialihkan ke rumah, tidak terkecuali 

bersekolah. Menyebarnya virus corona tidak memungkinkan untuk pembelajaran 

tatap muka seperti biasa, salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah 

pembelajaran jarak jauh Herliandry, dkk (2020). 

Optimalnya bahwa kinerja tenaga pendidik dipengaruhi oleh baiknya 

peran kepala sekolah, serta kinerja guru dapat meningat apabila diintegrasikan 

dengan komponen yang lainnya seperti lingkungan sekolah, guru sekolah dan 

karyawan ataupun peserta didik. Menurut Nasution (2004:56) terdapat beberapa 

aspek kinerja guru dalam mengajar antara lain 1) membuat perencanaan 

pembelajaran, 2) melaksanakan pembelajaran, 3) penilaian pembelajaran.  

Aspek kinerja guru dalam megajar terdiri dari 3 aspek yaitu : 1) 

Merencanakan pembelajaran, perencanaan pembelajaran adalah suatu cara yang 

memuaskan yang disertai langkah-langkah antisipatif sebagai upaya penjabaran 

kurikulum (yang diberlakukan) sekolah dalam kegiatan pembelajaran dikelas 

melalui proses berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran 

tertentu. Prastowo (2015: 38). 2) Pelaksanaan pembelajaran tematik ini sangat 

ditentukan oleh bagaimana guru mampu menyusun perancangan dan skenario 

pembelajaran yang tepat dan dikemas sesuai dengan memperhatikan karakteristik 

siswa. Prastowo (2015:82). 3) Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 

merupakan bagian dari proses pembelajaran yang secara keseluruhan tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Evaluasi Idrus L (2019) evaluasi 
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merupakan alat ukur atau proses untuk mengetahui tigkat pencapaian keberhasilan 

yang telah dicapai oleh siswa. 

Mengacu padalatar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian 

mendalam tentang Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di 

SD N 2 Kronggen dengan tujuan mendeskripsikan: (1) Peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru di SD N 2 Kronggen pada masa pandemi (2) 

Kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD N 

2 Kronggen pada masa pandemi (3) Upaya yang dilakukan kepala sekolah 

terhadap kendala meningkatkan kinerja guru di SD N 2 Kronggen pada masa 

pandemi. 

 

2. METODE 

Penelitian kulitatif bersifat deskriptif  dan menggunakan studi fenomenologi,  

mengamati tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka 

peneliti mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang peran 

kepala kekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SD N 2 Kronggen. Sutama 

(2019:103-112)menjelaskan bahwa desain penelitian penelitian fenomenologi 

(Phenomenology) merupakan penelitian dengan mengamati fenomena yang terjadi 

dalam kehidupan manusia, dimana para peneliti berusaha masuk ke dalam dunia 

konseptual para subjek yang ditelitinya. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala 

sekolah, guru, dan siswa. 

Model interaktif digunakan untuk analisis data. Asfi Manzilati (2017: 87) 

model interaktif yaitu proses analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penyimpulan data. Berikut ini merupakan penjelasannya 

: (1) Pengumpulan data yaitu data yang dihasilkan melalui observasi dan 

wawancara yang ada dalam catatan lapangan. (2) reduksi data merupakan  

penyaringan temuan data yang sesuai dengan masalah penelitian serta membuang 

data yang tidak penting (3) penyajian data yaitu menyajikan data yang telah 

direduduksi bisa dalam bentuk gambar, kata-kata, tulisan, atau table dan grafik. 

(d) penarikan kesimpulan yaitu setelah data terkumpul sangat mencukupi 
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kemudian dibuat kesimpulan sementara, dan sesudah data betul-betul lengkap 

disusun kesimpulan akhir.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SD N 2 

Kronggen pada Masa Pandemi 

Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan 

serta pemeliharaan sarana dan prasarana (Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 

1990 pasal 12 ayat 1).  

Kepala sekolah memiliki peran untuk membuat perubahan yang ada. 

Menurut Wahyuddin (2017) kepala sekolah merupakan pilar terpenting dalam 

pembinaan dan peningkatan prestasi siswa, kepala sekolah yang berkualitas dan 

profesional mengetahui dan memahami setiap fungsi dan tugasnya. Menurut 

Murtedjo & Suharningsih (2018) kepala sekolah dalam mengoptimalkan iklim 

sekolah yang kondusif yaitu dengan menciptakan kondisi fisik dan kondisi social-

emosional yang menyanangkan, sehingga para guru dapat menerapkan proses 

belajar mengajar yang menyenangkan dan peserta didik menjadi bersemangat dan 

bahagia dalam belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa serta kualitas sekolah dapat meningkat.  

Menurut Fathoni & Desstya (2016) Kepala sekolah dalam perannya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus 

dipenuhi. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah salah satunya yaitu Manager.   

Fitrah (2017) menyebutkan bahwa peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan meliputi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, 

leader, inovator, motivator, dan peran kepala sekolah sangat kompleks, maka 

kepala sekolah harus benar-benar melakukan monitoring terhadap visi dan misi 

serta mampu merumuskan dan menganalisis program-program agar tercipta 

lulusan yang berkualitas. Peran kepala sekolah tersebut berpengaruh dalam 

peningkatan kinerja guru sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Sari (2018) 

dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menyimpulkan bahwa peran 
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kepala sekolah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, 

inovator, dan motivator dapat meningkatkan kualitas pendidikan sehingga harus 

benar-benar dilaksanakan oleh kepala sekolah. 

Berkaitan dengan pemaparan tersebut, kepala sekolah telah menjalankan 

peran kepala sekolah di SDN 2 Kronggen meliputi: : 1) Peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru dalam merencanakan pemberlajaran adalah : 

Kepala sekolah sebagai  manajer, yaitu melakukan pembinaan kepada guru untuk 

mempersiapkan pembelajaran online, untuk memulai membuat perencanaan 

pembelajaran sehingga guru sudah membuat perencanaan pembelajaran sehingga 

guru dapat mengkondisikan pembelajaran online yang efektif.  Memberdayakan 

guru dengan mengikutsertakan kegiatan KKG dan seminar online.  Kepala 

sekolah sebagai administrator yaitu memahami semua administrasi yang ada di 

sekolah, mengelola kearsipan dokumen, serta memberikan bimbingan kepada 

guru untuk melengkapi administrasi mengajar. 2) Peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru dalam pelaksaaan pembelajaran adalah : Kepala 

sekolah sebagai edukator memberikan pengarahan kepada guru untuk 

melaksanakan pembelajaran online secara variatif dan efektif. Kepala sekolah 

sebagai leader yaitu memimpin untuk mempengaruhi serta menggerakkan guru 

agar kinerja guru saat pandemi dapat meningkat, berdiskusi dan menjalin 

komunikasi dua arah, serta pengambilan keputusan untuk menghindari konflik. 

Kepala sekolah sebagai inovator menjalin hubungan yang harmonis, memberikan 

ide dan gagasan metode pembelajaran saat pembelajaran online. Kepala sekolah 

sebagai motivator yaitu memberikan motivasi kepada guru saat rapat, memberikan 

penghargaan yang telah disepakati dan memberikan pujian yang membuat para 

guru berkompetisi untuk meningkatkan kinerjanya pada saat pandemi. 3) Peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru mengevaluasi pembelajaran 

adalah : Kepala sekolah sebagai supervisor yaitu melakukan pengawasan dan 

tindak lanjut berupa masukan, solusi maupun teguran kepada guru terhadap 

kualitas pembelajaran online. 
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3.2 Kendala Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SDN 2 

Kronggen 

Hasil temuan mengenai kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kineja guru di SDN 2 Kronggen sehingga membuat kinerja guru 

dalam melaksanakan pembelajaran secara online kurang optimal, meliputi : (a) 

Kurangnya kesadaran yang sama antar guru dalam meningkatkan kinerja. 

Kurangnya kesadaran ini menimbulkan kendala peningkatan kinerja dimasa 

pandemi. Motivasi diri guru yang kurang dalam meningkatkan kinerja guru saat 

pandemi yaitu dengan melakukan pembelajaran online yang kurang menjadi 

kendala untuk kualitas pembelajaran. (b) Kurangnya keterampilan guru terhadap 

teknologi, dalam pembelajaran seperti ini yaitu pembelajaran online 

membutuhkan perhatian yang serius terhadap teknologi. Saat ini 

pembelajaranmengharuskan menggunakan media digital online. Dengan demikian 

bahwa guru harus dapat mebguasai teknologi yang menunjang proses 

pembelajaran. Dari hasil wawancara di SD N 2 Kronggen, salah satu kendala 

pembelajaran online belum optimal karena guru kurang menguasai teknologi. 

Dalam proses pembelajaran daring para guru menggunakan whatsapp. (c) Tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan tidak dapat tercapai secara maksimal. Hal 

ini disebabkan karena saat pembelajaran online guru tidak dapat mengawasi 

secara penuh kemajuan ataupun peningkatan kompetensi yang terjadi. (d) 

Kurangnya pendampingan orang tua saat pembelajaran online, sehingga ada 

beberapa peserta didik yang kurang aktif saat proses pembelajaran. Kurangnya 

keaktifan siswa dapat menjadi kendala terciptanya kualitas pembelajaran yang 

optimal. 

 

3.3 Upaya  yang Dilakukan Kepala Sekolah terhadap Kendala 

Meningkatkan Kinerja Guru di SD N 2 Kronggen pada Masa Pandemi 

Dari beberapa kendala diatas, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dan guru untuk mengatasi kendala yang terjadi. Dari hasil wawancara 

yang peneliti lakukan di SDN 2 Kronggen, upaya yang dilakukan terhadap 

kendala adalah : (a) Kepala sekolah mengadakan rapat rutin, memberikan 
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pembinaan kepada guru dan pemberian motivasi agar guru termotivasi sehingga 

semangat dalam melaksanakan kinerjanya yaitu melaksanakan pembejaran.  (b) 

Mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiatan yaitu KKG dan pelatihan 

keterampilan teknologi yang diisi oleh salah satu guru yang terampil dalam 

mengggunakan teknologi iternet untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

online. (c) Kepala sekolah membuat jadwal untuk guru agar guru melaksanakan 

pembelajaran luring sesekali, agar guru dapat memastikan tercapainya tujuan 

pembelajaran yang dilakukan secara daring. (d) Kepala sekolah memberikan 

sosialisasi kepada orang tua peserta didik akan pentingnya pendampingan saat 

anaknya sedang pembelajaran online. 

 

4. PENUTUP 

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SDN 2 Kronggen pada 

masa pandemi di SDN 2 Kronggen yaitu: : 1) Peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru dalam merencanakan pemberlajaran adalah : Kepala 

sekolah sebagai  manajer, yaitu melakukan pembinaan kepada guru untuk 

mempersiapkan pembelajaran online, untuk memulai membuat perencanaan 

pembelajaran sehingga guru sudah membuat perencanaan pembelajaran sehingga 

guru dapat mengkondisikan pembelajaran online yang efektif.  Memberdayakan 

guru dengan mengikutsertakan kegiatan KKG dan seminar online.  Kepala 

sekolah sebagai administrator yaitu memahami semua administrasi yang ada di 

sekolah, mengelola kearsipan dokumen, serta memberikan bimbingan kepada 

guru untuk melengkapi administrasi mengajar. 2) Peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru dalam pelaksaaan pembelajaran adalah : Kepala 

sekolah sebagai edukator memberikan pengarahan kepada guru untuk 

melaksanakan pembelajaran online secara variatif dan efektif. Kepala sekolah 

sebagai leader yaitu memimpin untuk mempengaruhi serta menggerakkan guru 

agar kinerja guru saat pandemi dapat meningkat, berdiskusi dan menjalin 

komunikasi dua arah, serta pengambilan keputusan untuk menghindari konflik. 

Kepala sekolah sebagai inovator menjalin hubungan yang harmonis, memberikan 

ide dan gagasan metode pembelajaran saat pembelajaran online. Kepala sekolah 
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sebagai motivator yaitu memberikan motivasi kepada guru saat rapat, memberikan 

penghargaan yang telah disepakati dan memberikan pujian yang membuat para 

guru berkompetisi untuk meningkatkan kinerjanya pada saat pandemi. 3) Peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru mengevaluasi pembelajaran 

adalah : Kepala sekolah sebagai supervisor yaitu melakukan pengawasan dan 

tindak lanjut berupa masukan, solusi maupun teguran kepada guru terhadap 

kualitas pembelajaran online. 

Kendala kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada masa 

pandemi di SDN 2 Kronggen meliputi : 1) Kurangnya kesadaran yang sama antar 

guru dalam meningkatkan kinerja.  2) Kurangnya keterampilan guru terhadap 

teknologi, dalam pembelajaran seperti ini yaitu pembelajaran online 

membutuhkan perhatian yang serius terhadap teknologi. 3) Tujuan pembelajaran 

yang telah direncanakan tidak dapat tercapai secara maksimal. 4) Kurangnya 

pendampingan orang tua saat pembelajaran online, sehingga ada beberapa peserta 

didik yang kurang aktif saat proses pembelajaran.  

Upaya yang dilakukan kepala sekolah terhadap kendala kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru pada masa pandemi di SDN 2 Kronggen yaitu: 

1) Kepala sekolah mengadakan rapat rutin, memberikan pembinaan kepada guru 

dan pemberian motivasi agar guru termotivasi sehingga semangat dalam 

melaksanakan kinerjanya yaitu melaksanakan pembejaran. 2) Mengikutsertakan 

guru dalam berbagai kegiatan yaitu KKG dan pelatihan keterampilan teknologi 

yang diisi oleh salah satu guru yang terampil dalam mengggunakan teknologi 

iternet untuk meningkatkan kualitas pembelajaran online. 3) Kepala sekolah 

membuat jadwal untuk guru agar guru melaksanakan pembelajaran luring 

sesekali, agar guru dapat memastikan tercapainya tujuan pembelajaran yang 

dilakukan secara daring. 4) Kepala sekolah memberikan sosialisasi kepada orang 

tua peserta didik akan pentingnya pendampingan saat anaknya sedang 

pembelajaran online. 
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