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KEPEMIMPINAN VISIONER KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 9 

SURAKARTA DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PADA MASA 

PANDEMI COVID-19 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan visioner 

kepala sekolah. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis mengunakan analisis kualitatif 

interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan visioner 

kepala sekolah diwujudkan melalui 9 peran yaitu sebagai: penentu arah, 

perancang, agen perubahan, pelatih, motivator, juru bicara, pemecah masalah, 

bekerja di atas standar, dan sebagai model/contoh. Peran yang paling menonjol 

adalah sebagai penentu arah yaitu merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah, 

menetapkan kebijakan dan strategi serta memotivasi dan mendukung partisipasi 

seluruh warga sekolah.  Peran sebagai perancang dan agen perubahan adalah 

merancang program adiwiyata mandiri. Peran sebagai juru bicara adalah 

melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka peningkatan mutu 

sekolah. Peran bekerja di atas standar adalah mempersiapkan sekolah agar layak 

dalam menyelenggarakan PTM terbatas sesuai degan protokol kesehatan. Peran 

sebagai sebagai model/contoh standar diwujudkan dalam bentuk kegiatan: 

memberikan contoh sikap, perilaku, dan keluhuran budi pekerti. 

Kata kunci: Kepemimpinan visioner, Kepala sekolah, Peran. 

 

Abstract 

Visioner Leadership The Principal Of Junior High School 9 Surakarta In Quality 

Assurance Of Education During The Covid-19 Pandemic. This study aims to 

describe the role of the principal's visionary leadership. The research method 

uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques 

using interviews, observation, and documentation. The analysis technique uses 

interactive qualitative analysis. The results showed that the principal's visionary 

leadership role was realized through 9 roles, namely as: direction setter, 

designer, change agent, coach, motivator, spokesperson, problem solver, work 

above standards, and as a model/examples. The most prominent role is as a 

determinant of direction, namely formulating the school's vision, mission, and 

goals, establishing policies and strategies and motivating and supporting the 

participation of all school members. The role as a designer and change agent is 

to design an independent Adiwiyata program. The role of spokesperson is to 

collaborate with external parties in order to improve school quality. The role of 

working above the standard is to prepare schools so that they are appropriate in 
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organizing limited PTM in accordance with health protocols. The role as a 

model/standard example is manifested in the form of activities: providing 

examples of attitudes, behavior, and nobility of character. 

Keywords: Visionary leadership, Head School, Role 

1. PENDAHULUAN

Mengantisipasi pandemi Covid-19 pemerintah menutup kegiatan pembelajaran tatap muka 

di sekolah dan diganti dengan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. 

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Pasal 31 “Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003” tentang “Sistem Pendidikan Nasional”, bahwa: “Pendidikan jarak 

jauh berfungsi memberikan layanan  pendidikan kepada masyarakat  yang  tidak  dapat 

mengikuti  pendidikan  secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh dapat 

diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh sarana 

dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu sesuai dengan standar 

nasional pendidikan (SNP)”. 

Merujuk pada Penjelasan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2015” Tentang  “Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005” Tentang “Standar Nasional Pendidikan”, dinyatakan “bahwa standar nasional 

pendidikan berfungsi sebagai salah satu sarana penjaminan dan peningkatan mutu 

penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkup standar nasional pendidikan meliputi: a. 

standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga 

kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar 

pembiayaan; dan h.  standar penilaian pendidikan”.  

Lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar dan menengah (SD, SMP dan 

SMA/SMK) dapat menggunakan rujukan “Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016” tentang 

“Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah”. Pasal 1 ayat (3) 

dalam aturan ini menyebutkan “bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 

Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 

terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan 

menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan”.  

Penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu menjadi tantangan yang harus dijawab 

oleh lembaga pendidikan dalam masa new normal. Sekolah harus tetap membuka akses 
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pendidikan dengan memberikan pelayanan pendidikan bermutu dan meningkatkan mutu 

sumber daya manusia. Untuk itu dilakukan berbagai upaya yang mendukung terwujudnya 

pembelajaran jarak jauh dengan mutu dan layanan yang lebih baik. Proses penjaminan 

mutu pendidikan di masa new normal ini akan sangat mendukung dalam menunjang 

kelancaran pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan harus 

bersinergi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berperan penting 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaga 

pendidikan memiliki peranan penting dalam menentukan arah gerak lembaga pendidikan. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin menjadi pelaku utama dalam menentukan visi dan 

tujuan sekolah sebagai arah gerak lembaga yang sedang dipimpinnya. Visi dan tujuan 

sekolah tersebut menjadi landasan pembelajaran baik dalam lingkup akademis maupun non 

akademis untuk mencetak lulusan yang bermutu, terampil sesuai kebutuhan masyarakat. 

Dapat dipahami bahwa, “visi merupakan kemudi bagi sebuah sistem dalam lembaga 

pendidikan dan kepala sekolah adalah pemegang kendalinya” (Alifiyah, dkk., 2019). 

“Pemimpin yang bervisi merupakan pemimpin pada era perubahan yang menjadikan visi 

bagi organisasi sebagai antisipasi dan proyeksi bagi masa depan” (Alma & Hurriyati, 

2008:240). “Visionary leadership merupakan pemimpin yang kerja pokoknya difokuskan 

pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan. Kepemimpinan ini menuntut kepala 

sekolah sebagai manajer di sekolah untuk melakukan inovasi dan pengembangan madrasah 

yang disertai dengan  pandangan jauh ke depan dalam mengembangkan madrasah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikannya secara efektif dan kompetitif (Lebih lanjut Komariah 

dan Triatna”, 2015). 

“Kepala sekolah dalam lingkup kepemimpinan visioner merupakan pemimpin yang 

dapat bertanggung jawab dalam menetapkan arah organisasi, memiliki komitmen yang 

tinggi untuk mewujudkan visi organisasi, dapat memberdayakan karyawan untuk bertindak 

dan mendengarkan serta memperhatikan arus bawah, serta mengendalikan organisasi di 

posisi untuk mencapai potensi terbesarnya. Pemimpin visioner bertanggung jawab untuk 

menetapkan arah organisasi, berkomitmen padanya, memberdayakan karyawan untuk 

bertindak, mendengarkan dan mengawasi umpan balik, dan membuat organisasi dalam 

posisi untuk mencapai potensi terbesarnya” (Nanus, 1992).  
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“Pemimpin visioner tersebut mampu berkreasi dan menemukan strategi 

kepemimipinan inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan global dan 

tantangan lokal, serta mampu membaca kecenderungan masa depan dengan kekuatan insigt 

dan prediksi ilmu. Sehingga pemimpin yang mempunyai visi atau visioner leadership 

tersebut, merupakan pemimpin yang diharapkan dalam sebuah lembaga pendidikan untuk 

melakukan perubahan yang lebih baik di masa depan” (Alma dan Hurriyati, 2008: 241). 

“Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi 

arti pada kerja  dan  usaha  yang  perlu  dilakukan  bersama-sama  oleh para anggota 

organisasi  dengan  cara  member  arahan  dan  makna  pada  kerja dan usaha yang 

dilakukan berdasarkan visi yang jelas” (Sanusi and Sutikno, 2009: 67). 

“Terdapat empat peran kepemimpinan visioner sebagai pemimpin yaitu sebagai 

penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih” (Nanus, 1992; 22). Studi yang 

dilakukan Hadi (2019) menjelaskan “empat pilar kepemimpinan visioner yakni sebagai 

penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih”. Kini, peran kepemimpinan tidak 

hanya 4 pilar tersebut. Hidayah (2016) menemukan “9 peran kepemimpinan visioner yaitu 

sebagai: (1) penentu  arah,  (2) perancang, (3) agen perubahan, (4) pelatih, (5) motivator, 

(6) juru bicara, (7) pemecah masalah, (8) bekerja di atas standar, dan (9) model”. Demikian 

halnya dengan Muslimah (2018) menjelaskan “peran kepemimpinan sebagai penentu arah, 

perancang, agen perubahan, pelatih, motivator, juru bicara, pemecah hambatan, bekerja di 

atas standar, dan sebagai model”. 

“Sebagai agen perubahan, kepala sekolah perbaikan-perbaikan terhadap seluruh 

sistem administrasi dan manajemen serta sumber-sumber daya yang  ada untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai pelatih ia memberikan  pembimbingan, 

pembinaan, menggerakkan dan memberdayakan civitas  akademika. Sebagai motivator ia 

memberikan motivasi inspiratif kepada seluruh civitas akademika. Sebagai juru bicara ia 

melakukan banyak  kerjasama dengan komponen internal maupun eksternal vertikal dan 

horizontal, pemecah hambatan  ia  berusaha semaksimal  mungkin  mengatasi  hambatan-

hambatan  yang  ada  dengan mencari solusi terbaik.  Ia bekerja di atas standar dengan cara 

menyiasati peraturan supaya mutu hasilnya bisa melampaui standar yang ditetapkan. 

Sebagai model ia memberikan keteladanan melalui tutur kata, sikap dan perilaku kepada 

civitas akademika” (Muslimah, 2018).  
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Peran kepemimpinan visioner yang dijalankan oleh kepala sekolah dalam kondisi 

pembelajaran jarak jauh di masa new normal menjadi sangat penting. Kepemimpinan 

kepala sekolah akan ditantang untuk merencanakan dan mengelola situasi darurat yang 

disebabkan adanya Covid-19 ini, untuk memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah 

dapat berjalan dengan baik.  Kepala sekolah di satu sisi harus mengatasi keterbatasan-

keterbatasan yang ada dalam pembelajaran jarak jauh, sementara di sisi lain harus tetap 

berusaha agar pembelajaran yang dilaksanakan tetap memenuhi standar mutu pendidikan. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 9 Surakarta karena sekolah ini Surakarta 

merupakan salah satu sekolah negeri yang bermutu. Hal tersebut didasarkan sebagaimana 

perkembangan di  SMP Negeri 9 Surakarta, yakni pada tahun 2017 dan 2018 ditunjuk 

LPMP Jawa tengah sebagai sekolah model SPMI. SMP Negeri 9 Surakarta juga telah 

terakreditasi dengan nilai A, kemudian pada tahun 2019 SMP Negeri 9 Surakarta menjadi 

Sekolah Bermutu versi Direktorat Pembinaan SMP. 

Bermula dari penelusuran sosial situation di atas, penelitian ini akan mengungkap 

Kepemimpinan Visioner dalam Penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta, 

dan agar penelitian ini terfokus, terarah, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini 

pada peran kepemimpinan visioner dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 

Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah peran kepemimpinan visioner kepala sekolah 

dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta? Adapun tujuan penelitian 

yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan 

visioner kepala sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta. 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang diperuntukan 

untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan (membuat teori), 

hal ini diperoleh melalui pengamatan partisipatif dalam kehidupan orang-orang yang 

menjadi partisipan (Sutama, 2015: 32). Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus, 

yakni “suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti 

individu, kelompok, instansi atau masyarakat”.(Noor, 2016: 38) “Penelitian studi kasus 
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mencoba menggambarkan subjek penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku beserta hal-

hal yang melingkupinya, peneliti juga mencoba mencermati individu atau sebuah unit 

keseluruhan secara mendalam”. (Arikunto, 2006: 29)  

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 9 Surakarta. Sumber data dalam penelitian 

diperoleh dai: Informan atau nara sumber yaitu guru, dan kepala sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah, dan Guru di SMP Negeri 9 Surakarta. Kemudian tempat dan peristiwa yaitu 

tempat berlangsungnya kepemimpinan visioner yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah di 

SMP Negeri 9 Surakarta. Selanjutnya dokumen atau arsip yang berkaitan dengan 

kepemimpinan visioner yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah di SMP Negeri 9 

Surakarta. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, dan guru.  

Kehadiran peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data.Kehadiran 

peneliti disamping sebagai instrumen juga menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan 

penelitian ini. Kedalaman serta ketajaman menganalisis data tergantung pada peneliti. 

Kehadiran peneliti adalah sebagai pengumpul dan penganalisis data, yang pada akhirnya 

menjadi informan hasil penelitian.  

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 

dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data merupakan proses pengumpulan dan analisis 

bukti untuk mendukung pengambilan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, researcher reflexivity, dan external audit/ 

peer debriefing. Langkah ini dilakukan dengan meminta pendapat dosen pembimbing 

untuk mengkaji dan mengevaluasi laporan penelitian yang sudah disusun oleh peneliti. 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat 

naratif-kualitatif (Sutama, 2015: 151). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan terus-menerus, yang meliputi tiga hal diantaranya: reduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketiga proses tersebut dilakukan 

dalam bentuk interaktif dengan aktivitas pengumpulan data sebagai suatu siklus. Model 

analisis interaktif merupakan proses analisis yang aktifitasnya dilakukan secara interaksi 

antara ketiga komponen analisis juga pada proses pengumpulan data dalam proses yang 

berbentuk siklus. Peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis dalam model ini, 

dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah 
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pengumpulan berakhir, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisis dengan 

menggunakan waktu yang tersisa bagi penelitiannya 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai penentu arah dalam penjaminan 

mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepemimpinan visioner kepala 

SMP Negeri 9 Surakarta sebagai penentu arah diwujudkan dalam bentuk: (1) kepala 

sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah kemudian mengkomunikasikannya 

kepada seluruh warga sekolah; (2) menetapkan kebijakan dan strategi yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran yang bermutu yang berfokus pada kompetensi siswa, namun 

dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi siswa dan guru secara 

keseluruhan. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di era new normal saat ini 

harus tetap mempertahankan pelaksanaan protokol kesehatan demi keselamatan siswa-guru 

atau seluruh yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran; (3) memotivasi dan mendukung 

partisipasi seluruh warga sekolah dalam usaha pencapaian visi, misi, dan tujuan menuju 

sekolah yang bermutu. 

Sejalan dengan pendapat Nanus  (1992) bahwa “peran yang harus dilakukan 

pemimpin visioner di antaranya adalah sebagai penentu arah”. Peran ini merupakan peran 

di mana seorang  pemimpin  menyajikan  suatu  visi,  meyakinkan gambaran  atau target 

untuk  suatu organisasi,  guna  diraih pada  masa  depan,  dan  melibatkan  orang-orang 

dari  awal sampai  akhir  kegiatan. Hidayah (2016) bahwa “kepala sekolah visioner harus 

memiliki kemampuan yang baik dalam mengomunikasikan visi-visinya kepada seluruh 

warga sekolah dan mengembangkan metode untuk mencapai visi tersebut”. Diperkuat 

dengan pendapat Hidayat dan Machali yang menyatakan bahwa “kepala sekolah harus 

tampil sebagai pelopor dalam menentukan arah yang dituju melalui pikiran-pikiran rasional 

dan cerdas tentang sasaran yang akan dituju dan mengarahkan perilaku untuk bergerak 

maju ke arah yang diinginkan” (Hidayat dan Machali, 2010: 113). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kepala sekolah menjadi unsur 

penting yang sangat menentukan arah peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. 

Perkembangan dan kemajuan bidang pendidikan saat ini, menuntut pemimpin untuk 

mampu menyesuaikan visi sekolah, menentukan arah organisasi sekolah, membimbing 
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guru menghadapi perubahan yang terjadi. Artinya peran kepemimpinan kepala sekolah di 

era perubahan saat ini adalah kepala sekolah yang mampu melihat ke depan (visioner) dan 

menjadi katalisator yang mampu memelihara semangat pada guru dalam mengembangkan 

kompetensinya. Hal ini karena guru adalah ujung tombak dalam upaya peningkatan mutu 

pembelajaran di sekolah. 

Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Young (2002) yang menyimpulkan bahwa “peran kepemimpinan visioner yang 

fundamental adalah menetapkan arah, menyelaraskan orang, dan memotivasi serta 

menginspirasi”. Konsisten dengan hasil penelitian Muslimah (2018) bahwa 

“kepemimpinan kepala sekolah sebagai penentu  arah adalah menyeleksi dan menetapkan 

sasaran  dengan  mempertimbangkan  lingkungan  strategis,  untuk menyusun  berbagai  

langkah  menuju  sasaran  yang  dapat  diterima sebagai  suatu  kemajuan  riil  oleh  semua  

warga  sekolah, meningkatkan kegiatan akademis, olahraga dan agama”. Mupa (2015) 

dalam kajiannya juga menemukan bahwa “kepemimpinan visioner harus memiliki 

kemampuan untuk menciptakan budaya kerja organisasi yang membuat setiap orang 

memikirkan cara melakukan pekerjaan dengan cara baru”. 

Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai perancang dalam penjaminan 

mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan visioner 

kepala SMP Negeri 9 Surakarta sebagai perancang diwujudkan dalam bentuk: (1) 

Menyusun program atau rencana kerja sekolah. Kepala sekolah memiliki ide-ide dan 

inovasi untuk kemajuan pembelajaran di sekolah. Ide dan inovasi tersebut diwujudkan 

dalam rencana kerja sekolah. Hasil rancangan kepala sekolah di antaranya adalah program 

adiwiyata mandiri di SMP Negeri 9 Surakarta. Kepala sekolah membuat kebijakan untuk  

menjadi landasan dalam pelaksanaan program adiwiyata, yaitu memasukkan unsur 

berwawasan lingkungan dalam visi dan misi sekolah; (2) mengembangkan SDM baik 

tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dengan pelatihan-pelatihan; (3) Merancang 

bahan ajar dan sumber pembelajaran yang terintegrasi dan lengkap, mendorong para guru 

untuk kreatif dalam menyusun bahan ajar; (3) Merancang metode pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif khususnya pembelajaran daring, menyelenggarakan program pelatihan 

pembelajaran daring bagi guru; (4)  Mengoptimalkan sarana dan media pembelajaran yang 

sudah ada dengan cara perbaikan ataupun dengan pengadaan baru; (5) Merancang sistem 
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penilaian dan evaluasi yang obyektif adalah dengan cara melakukan pelatihan dan 

pembinaan, mengikutsertakan guru dalam program bimtek Asesmen Kompetensi 

Minimum (AKM). 

Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai perancang ini sejalan dengan 

pendapat Nanus (1992) bahwa “kepala sebagai  perancang  kepala sekolah mengatur 

langkah-langkah strategis dengan menyusun  rencana-rencana  untuk  meningkatkan  mutu 

pendidikan”. Diperkuat dengan pendapat Danim (2010) bahwa “peran kepemimpinan 

merupakan kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakan bentuk 

dan prosedur baru, merancang dan  mengatur  perbuatan, sehingga membangkitkan kerja 

sama seluruh warga sekolah ke arah tercapainya tujuan sekolah”. 

Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai agen perubahan dalam 

penjaminan mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala SMP 

Negeri 9 Surakarta sebagai agen perubahan diwujudkan dalam bentuk: (1) penyesuaian visi 

dan misi sekolah yang mengarah ke sekolah adiwiyata nasional dan sekolah adiwiyata 

mandiri. Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang mampu merancang program-programg 

yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sekolah, mulai dari kebijakan hingga 

sarana dan prasarana yang mendukung demi terwujudnya lingkungan belajar yang baik dan 

nyaman bagi peserta didik. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah ini 

menjadi sebuah aksi dan kampanye yang diikuti oleh semua warga sekolah; (2) Perbaikan 

sistem administrasi dan manajemen sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu 

pendidikan. Langkah kepala sekolah dalam mengoptimalkan sumberdaya sekolah  antara 

lain dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan mencatat kinerjanya, memanfaatkan 

dan merawat sarana dan prasarana, dan mempunyai program peningkatan mutu SDM; (3) 

mengembangkan inovasi pembelajaran daring adalah dengan cara melaksanakan pelatihan 

dan bimbingan untuk pembelajaran daring, serta merencanakan pemenuhan sarana dan 

prasarana penunjang untuk melaksanakan pembelajaran daring: (4) Inovasi juga dilakukan 

dengan ikut serta menjadi Sekolah Penggerak. Sekolah Penggerak merupakan program 

mengakselerasi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dan berfokus pada 

pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan 

numerasi) dan karakter siswa; (5) menjalin kerjasama dengan stakeholder sekolah melaui 

mengoptmalkan fungsi website sekolah; (5) peningkatan kualitas  pembelajaran di sekolah 
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dengan mengadakan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada 

sebelumnya antara lain menggunakan data rapor untuk perbaikan kualitas pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa peran kepala SMP Negeri 9 

Surakata sebagai agen perubahan dilaksanakan dalam bentuk: penyesuaian visi dan misi 

sekolah menuju sekolah adiwiyata mandiri, perbaikan sistem administrasi dan manajemen 

sumber daya sekolah, inovasi pembelajaran dengan ikut serta menjadi sekolah penggerak 

yang bergerak 1-2 tahap lebih maju. Kemudian menjalin kerja sama dan komunikasi 

dengan semua stakeholder sekolah melalui pengoptimalan website sekolah. Langkah 

terakhir adalah melakukan evaluasi untuk upaya perbaikan kualitas pembelajaran. 

Sejalan dengan pendapat Nanus (1992) bahwa “peran yang harus dilakukan 

pemimpin visioner di antaranya adalah sebagai agen perubahan  yaitu para pemimpin yang 

efektif harus secara konstan menyesuaikan dan berpikir ke depan tentang perubahan 

potensial dan yang dapat dirubah”. Peran kepala sekolah sebagai agen perubahan adalah 

untuk menjawab tuntutan abad 21 yang dikenal sebagai abad informasi. Sekolah harus bisa 

membekali siswa dengan tuntutan kecakapan yang diperlukan. Sebagai seorang pemimpin 

kepala sekolah harus siap untuk menjadi agen perubahan dalam rangka mengembangkan 

sekolah sebagai organisasi pembelajar. Sejalan dengan pendapat. Senge (1990) sebagai 

organisasi pembelajar: “orang-orang secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya 

untuk mewujudkan hasil yang sangat diharapkan, pola-pola  pikir baru dan terus 

berkembang difasilitasi dengan baik, cita-cita kolektif diberikan kebebasan untuk 

berkembang, dan bersama-sama terus-menerus belajar bersama”. Artinya fokus kepala 

sekolah bergeser dari  ‘teaching’  ke ‘learning’. Ketika belajar menjadi perhatian utama 

sekolah, semua upaya dan inisiatif sekolah diukur dari sudut padang upaya peningkatan 

aktivitas belajar, sehingga struktur dan budaya sekolah perlu disesuaikan. 

Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai pelatih dalam penjaminan mutu 

pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan visioner kepala 

SMP Negeri 9 Surakarta sebagai pelatih diwujudkan dalam bentuk: (1) pemberian 

bimbingan dan  pelatihan, pembagian peran dan tugas kepada  para  bawahan dalam proses 

mewujudkan mutu pendidikan. Kepala sekolah mengikutsertakan guru-guru dalam 

berbagai pelatihan untuk menambah kompetensi para guru; (2) melakukan supervisi antara 

lain dengan kunjungan kelas untuk mengecek kondisi kelas daring atau saat PTM terbatas. 
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Kunjungan kelas untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar; (3) memberdayakan guru dan karyawan sekolah adalah dengan 

cara memberikan tugas dan pelatihan sesuai tupoksi masing-masing; (4) melibatkan semua 

warga sekolah dalam kegiatan sekolah dengan cara penugasan.  

Sejalan dengan pendapat Nanus (1992) bahwa “peran yang harus dilakukan 

pemimpin visioner di antaranya adalah sebagai  pelatih  yaitu  seorang pemimpin harus 

mampu mengoptimalkan kemampuan  seluruh  anggota organisasi untuk bekerja sama, 

mengkoordinir aktivitas atau usaha mereka, ke arah pencapaian tujuan sesuai dengan visi 

organisasi. Pemimpin sebagai pelatih menjaga pekerja untuk memusatkan pada realisasi  

visi  dengan  pengarahan,  memberi  harapan,  dan membangun  kepercayaan  di  antara  

pemain  yang  penting bagi organisasi dan visinya untuk masa depan”. 

Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai motivator dalam penjaminan 

mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan visioner 

kepala sekolah sebagai pelatih diwujudkan dalam bentuk: (1)  memotivasi guru dengan 

mengarahkan dan menumbuhkan kesadaran pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 

guru. Pemberian motivasi melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, 

disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif dan penyediaan berbagai sumber belajar; (2) 

menggunakan slogan-slogan motivasi di tiap sudut sekolah untuk memotivasi seluruh 

warga sekolah; (3) menghargai setiap usaha dan karya yang baik yang dicapai oleh para 

guru kemudian memberikan penghargaan untuk guru yang berprestasi sebagai reward dan 

motivasi untuk guru dan karyawan lain untuk melakukan kreatifitas dan inovasi; (4) 

memberikan sanksi bagi yang melanggaran disiplin untuk menumbuhkan motivasi menuju 

perbaikan; (5) mengusahakan adanya keadilan dan tanpa pilih kasih yaitu memberikan 

kesempatan yang sama bagi seluruh guru dan karyawan. 

Sebagai motivator, kepala sekolah selalu berusaha memotivasi para staf dan tenaga 

pendidik untuk melaksanakan tugasnya dengan semangat sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi serta pembagian tugas yang telah dibentuk Kepala sekolah memberikan pujian, 

ungkapan atau pernyataan yang membangun serta memberikan insentif kepada guru yang 

bekerja dengan penuh tanggungjawab, memberikan motivasi kepada guru untuk 

mengembangkan diri. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hidayah (2016) 

bahwa  kepala sekolah harus memiliki kemampuan memberikan motivasi. Motivasi 
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diwujudkan dalam bentuk penghargaan, pemberian reward dan peningkatan kesejahteraan. 

Upaya kepala sekolah dalam memotivasi bawahan ini merupakan salah satu tugas utama 

pimpinan.  

Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai juru bicara dalam penjaminan 

mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan visioner 

kepala sekolah sebagai pelatih diwujudkan dalam bentuk: (1) menyampaikan visi dan misi 

sekolah untuk pihak internal dan eksternal, melakukan publikasi di website dan media 

masa lainnya; (2) melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka peningkatan 

mutu sekolah di antaranya dengan yayasan Gita Pertiwi dalam rangka mengenalkan 

lingkungan sekolah yang ramah lingkungan dan ramah anak; (3) menjadi narasumber 

dalam siaran radio kaitannya dengan upaya SMP Negeri 9 Surakarta untuk menjadi 

Sekolah Adiwiyata Mandiri; (4) mendengarkan dan menampung keluhan para bawahan 

untuk kemudian ditampung dan dicarikan solusinya. 

Sejalan dengan pendapat Komariah dan Triatna (2015) bahwa “sebagai juru bicara, 

seorang pemimpin  tidak saja  memiliki  kemampuan  meyakinkan  orang  dalam kelompok  

internal,  tetapi  lebih  jauhnya  adalah bagaimana pemimpin dapat akses pada dunia luar, 

memperkenalkan  dan  mensosialisasikan”. Nanus (1992) menyatakan bahwa “peran yang 

harus dilakukan pemimpin visioner di antaranya adalah sebagai  juru bicara yaitu seorang 

pemimpin efektif adalah juga seseorang yang mengetahui  dan  menghargai  segala  bentuk  

komunikasi tersedia,  guna  menjelaskan  dan  membangun  dukungan untuk suatu visi 

masa depan. Pemimpin, sebagai juru bicara untuk  visi,  harus  mengkomunikasikan  suatu  

pesan  yang mengikat semua orang agar melibatkan diri dan menyentuh visi  organisasi  

secara  internal  dan  secara  eksternal.  Visi yang  disampaikan  harus  bermanfaat,  

menarik,  dan menimbulkan  kegairahan  tentang  masa  depan organisasi”. 

Upaya kepala SMP Negeri 9 dalam melakukan kerjasama dengan pihak eksternal ini 

mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muslimah (2018) bahwa “peran 

kepala sekolah sebagai juru bicara adalah melakukan banyak kerjasama dengan komponen 

internal maupun  eksternal”. Konsisten dengan hasil kajian Imaan (2020) bahwa kepala 

sekolah sebagai juru bicara adalah mensosialisasikan visi dan  keunggulan sekolah. 

Kemudian memaksimalkan negoisasi untuk menjalin kerja sama dengan organisasi lain 

yang mendatangkan nilai tambah untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 
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Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai pemecah hambatan dalam 

penjaminan mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan 

visioner kepala sekolah sebagai pemecah hambatan diwujudkan dalam bentuk: (1) 

menganalisis dan mengatasi masalah dengan bijaksana, menyelesaikan setiap masalah 

yang ada dengan baik, mengingatkan dan memotivasi bawahan yang melanggar disiplin 

agar lebih baik lagi untuk ke depannya; (2) melakukan pendekatan personal dan secara 

kekeluargaan; (3) menyelesaikan masalah scara internal dengan cepat sehingga tidak 

menjadi konsumsi publik; (4) mengenali karaktek setiap guru dan pegawainya dengan cara 

melakukan pendekatan personal, diskusi, serta pendelegasian tugas sesuai tupoksi guru 

atau pegawai tersebut. 

“Kemampuan  kepala sekola  dalam  menjalankan  peran  sebagai  pemecah 

hambatan adalah orang yang  kreatif, karena untuk menghilangkan hambatan sangat 

membutuhkan kretifitas berpikir supaya mendapatkan solusi terbaik. Orang yang 

menghadapi hambatan harus memiliki kiat-kiat atau strategi yang tepat untuk mendeteksi  

masalah” (Rivai & Arifin, 2009). Kepala sekolah sebagai pemimpin harus menjadi 

penengah bila terjadi konflik atau permasalahan di lingkungan internal organisasi. Adapun 

keeputusan yang akan diambil sebagai pemecahan  masalah didasarkan atas pertimbangan 

dan informasi yang baik. Raymond (2001) menyatakan bahwa “setiap organisasi termasuk  

lembaga pendidikan untuk mempertahankan eksistensinya harus  berpegang  pada  

keputusan yang  diambil  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang matang, 

keputusan yang dianggap layak untuk dilaksanakan adalah keputusan yang didasarkan atas 

sistem informasi yang akurat”. 

Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah untuk bekerja di atas standar dalam 

penjaminan mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan 

visioner kepala sekolah untuk bekerja di atas standar diwujudkan dalam bentuk: (1) 

memahami tugasnya sebagai kepala sekolah dan memaksimalkan perannya sebagai kepala 

sekolah untuk kemajuan sekolah; (2) memanfaatkan seluruh sumber daya sekolah secara 

optimal, merencanakan program dan anggaran untuk perbaikan atau pengadaan  sarana 

baru; (3) meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas, mengorbankan waktu dan 

materi untuk kemajuan sekolah; (4) mempersiapkan kondisi sekolah agar layak dalam 

menyelenggarakan PTM terbatas sesuai degan protokol kesehatan.  
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Sejalan dengan pendapat Taraba (2016)  bahwa “keberhasilan  dari  suatu  organisasi  

pada  hakikatnya terletak  pada  efektifitas  dan  efisiensi  penampilan seorang kepala 

sekolah”.  Kepala  sekolah bertanggung jawab atas keberhasilan tujuan pendidikan, yakni 

melalui upaya untuk menggerakkan bawahan  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  

telah  ditetapkan.  Adapun  untuk menghadapi  perubahan-perubahan  yang  sulit  

diramalkan  dan upaya  menyusun  visi  baru  yang  lebih  fleksibel,  diperlukan pemimpin 

masa depan yang visioner, yaitu: (1) Mendorong  setiap  anggota  suatu  organisasi  untuk 

mengidentifikasi masalah dan kemudian memecahkannya; (2)  Memaksimalkan  energi  

dengan  cara  keluar dari situasi dengan kompromistis, menghasilkan keputusan  yang  

berkualitas,  mencapai  target  hasil  yang maksimal,  dengan  teknik  dan  metode  yang  

sama  sekali baru.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa kepala sekolah harus bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi  pembelajar yang efektif. Kesediaan 

kepala sekolah untuk bekerja keras merupakan  salah satu faktor yang ikut menentukan 

kemajuan sekolah. Kepala  sekolah perlu mengembangkan budaya kerja keras dalam 

organisasi sekolah agar dapat mencapai tujuan yaitu peningkatan mutu sekolah. 

Mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Muslimah (2018) “kepala sekolah bekerja di 

atas standar dengan cara menyiasati kondisi yang ada supaya mutu pendidikan di sekolah 

bisa melampaui standar yang ditetapkan”. Hidayah (2016) juga menemukan bahwa 

“kepemimpinan visioner kepala sekolah ditunjukkan dengan kemampuan kepala sekolah 

untuk bekerja di atas standar”. 

Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai model/contoh dalam 

penjaminan mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan 

visioner kepala sekolah sebagai model/contoh standar diwujudkan dalam bentuk: (1) 

memberikan contoh dari perilaku dan perkataan baik kepada seluruh warga sekolah; ramah 

kepada setiap warga sekolah; (2) menunjukkan sikap, perilaku, dan keluhuran budi pekerti; 

(3) menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan beramal soleh; (4) memiliki 

sikap tegas dan disiplin sesuai aturan yang berlaku di sekolah. 

Sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang 

dipimpinnya, merupakan bentuk keteladanan seorang pemimpin. Keteladanan berkaitan 

erat dengan integritas, kehormatan, dan moralitas pemimpin. Keteladanan yang tidak asli 
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atau direkayasa tidak akan langgeng. Pemimpin sejati melakukan hal-hal baik dengan 

wajar tanpa pamrih, bukan sekedar untuk mendapat pujian manusia. Sifat-sifat baiknya 

dirasakan orang lain sehingga dapat mempengaruhi lingkungan sebagai suatu teladan yang 

hidup.   

Peran sebagai teladan ini sesuai dengan kompetensi kepribadian kepala sekolah yaitu 

kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif 

dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Merujuk pada 

“Standar Nasional Pendidikan”, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa 

“yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, stabil, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia”. Kepala sekolah harus mempunyai berkepribadian mantap, akhlak mulia, stabil, 

kepribadian dewasa, kepribadian arif, berwibawa dan bisa menjadi tauladan bagi warga 

sekolah. 

Mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Muslimah (2018) “bahwa sebagai 

model kepala sekolah memberikan keteladanan melalui tutur kata, sikap dan perilaku 

kepada civitas akademika”. Alifiyah, dkk. (2019) menyatakan “kepala sekolah sebagai 

modelling dengan memberikan teladan serta sikap dan perilaku yang baik sebagai bentuk 

kepemimpinannya, sehingga menjadi model bagi seluruh warga sekolah dalam usaha 

pencapaian tujuan sekolah yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu”. 

 

4. PENUTUP 

Peran kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam penjaminanan mutu pendidikan pada 

masa pandemic covid-19 diwujudkan melalui 9 peran sebagai berikut: penentu arah, 

perancang, agen perubahan, pelatih, motivator, juru bicara, pemecah masalah, bekerja di 

atas standar, dan sebagai model/contoh. Berdasarkan temuan hasil penelitian, dapat 

diambil beberapa simpulan sebagai berikut:  

Peran kepemimpinan visioner kepala SMP Negeri 9 Surakarta sebagai penentu arah 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (a) merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah 

kemudian mengkomunikasikannya kepada seluruh warga sekolah; (b) menetapkan 

kebijakan dan strategi yang mendukung pelaksanaan pembelajaran yang bermutu yang 

berfokus pada kompetensi siswa, namun dengan tetap memperhatikan dan 
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mempertimbangkan kondisi siswa dan guru secara keseluruhan; (c) memotivasi dan 

mendukung partisipasi seluruh warga sekolah dalam usaha pencapaian visi, misi, dan 

tujuan menuju sekolah yang bermutu. 

Peran kepemimpinan visioner kepala SMP Negeri 9 Surakarta sebagai perancang 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (a) menyusun program atau rencana kerja sekolah, di 

antaranya adalah program adiwiyata mandiri di SMP Negeri 9 Surakarta; (b) 

mengembangkan SDM baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dengan 

pelatihan-pelatihan; (c) merancang bahan ajar dan sumber pembelajaran yang terintegrasi 

dan lengkap, mendorong para guru untuk kreatif dalam menyusun bahan ajar; (d) 

merancang metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif khususnya pembelajaran daring; 

(e) mengoptimalkan sarana dan media pembelajaran yang sudah ada dengan cara perbaikan 

ataupun dengan pengadaan baru; (f) merancang sistem penilaian dan evaluasi yang 

obyektif adalah dengan cara melakukan pembinaan, mengikutsertakan guru dalam program 

bimtek Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). 

Peran kepala SMP Negeri 9 Surakarta sebagai agen perubahan diwujudkan dalam 

bentuk kegiatan: (a) menyesuaikan visi dan misi sekolah yang mengarah ke sekolah 

adiwiyata nasional dan sekolah adiwiyata mandiri; (b) perbaikan sistem administrasi dan 

manajemen sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan; (c) 

mengembangkan inovasi pembelajaran daring; (d) inovasi untuk menjadi Sekolah 

Penggerak; (e) menjalin kerjasama dengan stakeholder sekolah melaui mengoptmalkan 

fungsi website sekolah; (f) peningkatan kualitas  pembelajaran di sekolah dengan 

mengadakan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada 

sebelumnya. 

Peran kepemimpinan visioner kepala SMP Negeri 9 Surakarta sebagai pelatih 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (a) pemberian bimbingan dan  pelatihan, pembagian 

peran dan tugas kepada  para  bawahan dalam proses mewujudkan mutu pendidikan; (b) 

melakukan supervisi antara lain dengan kunjungan kelas untuk mengecek kondisi kelas 

daring atau saat PTM terbatas; (c) memberdayakan guru dan karyawan sekolah adalah 

dengan cara memberikan tugas dan pelatihan sesuai tupoksi masing-masing; (d) 

melibatkan semua warga sekolah dalam kegiatan sekolah dengan cara penugasan. 
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Peran kepemimpinan visioner kepala SMP Negeri 9 Surakarta sebagai motivator 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (a) memotivasi guru dengan mengarahkan dan 

menumbuhkan kesadaran pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawab guru; (b) 

menggunakan slogan-slogan motivasi di tiap sudut sekolah untuk memotivasi seluruh 

warga sekolah; (c) menghargai setiap usaha dan karya yang baik yang dicapai oleh para 

guru kemudian memberikan penghargaan sebagai reward dan motivasi; (d) memberikan 

sanksi bagi yang melanggaran disiplin untuk menumbuhkan motivasi menuju perbaikan; 

(e) mengusahakan adanya keadilan dan tanpa pilih kasih yaitu memberikan kesempatan 

yang sama bagi seluruh guru dan karyawan. 

Peran kepemimpinan visioner kepala SMP Negeri 9 Surakarta sebagai juru bicara 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (a) menyampaikan visi dan misi sekolah untuk pihak 

internal dan eksternal, melakukan publikasi di website dan media masa lainnya; (b) 

melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka peningkatan mutu sekolah di 

antaranya dengan yayasan Gita Pertiwi dalam rangka mengenalkan lingkungan sekolah 

yang ramah lingkungan dan ramah anak; (c) menjadi narasumber dalam siaran radio 

kaitannya dengan upaya SMP Negeri 9 Surakarta untuk menjadi Sekolah Adiwiyata 

Mandiri; (d) mendengarkan dan menampung keluhan para bawahan untuk kemudian 

ditampung dan dicarikan solusinya. 

Peran kepemimpinan visioner kepala SMP Negeri 9 Surakarta sebagai pemecah 

hambatan diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (a) menganalisis dan mengatasi masalah 

dengan baik dan bijaksana; (b) melakukan pendekatan personal dan secara kekeluargaan; 

(c) menyelesaikan masalah scara internal dengan cepat sehingga tidak menjadi konsumsi 

publik; (d) mengenali karaktek setiap guru dan pegawainya dengan cara melakukan 

pendekatan personal, diskusi, dan lainnya untuk bersama-sama mengatasi masalah.  

Peran kepemimpinan visioner kepala SMP Negeri 9 Surakarta untuk bekerja di atas 

standar diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (a) memahami tugasnya sebagai kepala 

sekolah dan memaksimalkan perannya sebagai kepala sekolah untuk kemajuan sekolah; (b) 

memanfaatkan seluruh sumber daya sekolah secara optimal, merencanakan program dan 

anggaran untuk perbaikan atau pengadaan  sarana baru; (c) meluangkan waktu untuk 

menyelesaikan tugas-tugas, mengorbankan waktu dan materi untuk kemajuan sekolah; (d) 
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mempersiapkan kondisi sekolah agar layak dalam menyelenggarakan PTM terbatas sesuai 

degan protokol kesehatan. 

Peran kepemimpinan visioner kepala SMP Negeri 9 Surakarta sebagai model/contoh 

standar diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (a) memberikan contoh dari perilaku dan 

perkataan baik kepada seluruh warga sekolah; ramah kepada setiap warga sekolah; (b) 

menunjukkan sikap, perilaku, dan keluhuran budi pekerti; (c) menjalankan ibadah sesuai 

agama yang dianutnya dan beramal soleh; (d) memiliki sikap tegas dan disiplin sesuai 

aturan yang berlaku di sekolah. 

Berdasarkan simpulan, maka diajukan saran-saran untuk mengoptimalkan peran 

kepala sekolah sebagai pemimpin visioner dalam penjaminana mutu pendidikan pada masa 

masa pandemic covid-19 sebagai berikut: Bagi kepala sekolah: sebagai penentu arah, 

kepala sekolah hendaknya konsisten mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan sekolah, 

mengajak warga sekolah untuk berperan serta dalam memajukan sekolah; Sebagai 

perancang, kepala sekolah perlu merencanakan program-program sekolah dengan baik, 

mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki sekolah dan mengoptimalkan penggunaannya. 

Sebagai agen perubahan, kepala sekolah perlu mengembangkan inovasi-inovasi 

pembelajaran daring dan mengadakan evaluasi dan supervisi untuk mengatasi kekurangan 

yang ada. Sebagai pelatih, kepala sekolah harus berusaha meningkatkan kompetensi SDM 

sekolah, melaksanakan pengawasan dan memberikan saran untuk perbaikan. Sebagai 

motivator, kepala sekolah perlu menguasai teknik-teknik pemberian motivasi untuk 

menggerakkan SDM sekolah, mengarahkan, dan  memberikan penghargaan bagi yang 

berprestasi. Sebagai juru bicara, kepala sekolah pelatih harus menguasasi teknik-teknik 

komunikasi yang baik, berusaha mengenal dan akrab dengan seluruh warga sekolah, 

sehingga dapat bekerja sama dengan baik. Sebagai pemecah hambatan, kepala sekolah 

harus mampu menemukan, mengidentifikasi, menganalisis, dan berusaha menemukan 

solusi atas permasalahan yang muncul, sehingga program penjaminan mutu sekolah dapat 

berjalan dengan baik. Bekerja di atas standar bagi kepala sekolah adalah ikhlas 

mengorbankan waktu, tenaga dan materi untuk kemajuan sekolah. Ini sebagai wujud 

totalitas dan komitmen kepala sekolah untuk menjadi kepala sekolah visioner. Sebagai 

model/contoh, kepala sekolah perlu menjaga perilaku dan tutur kata agar dapat menjadi 

contoh bagi warga sekolah, selalu mengutamakan disiplin dan menjaga ibadah.   
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Bagi guru dan karyawan: Para guru harus mendukung peran kepala sekolah sebagai 

pemimpin visioner dengan menjalankan tugasnya dengan baik, mengkomunikasikan 

pencapaian kegiatan dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru 

dan karyawan harus menyadari beban berat kepala sekolah dan membantunya semaksimal 

mungkin dengan melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah dengan baik. Guru 

harus selalu meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan 

kegiatan lainnya yang telah diprogramkan oleh kepala sekolah.  
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