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ABSTRAK 
 
 

Sulastri, 2012. Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 
(SMKN)  Kota Sawahlunto. 
 

Kompetensi kepala sekolah merupakan faktor penting untuk melaksanakan 
tugas-tugasnya di sekolah. Berdasarkan pra survey penulis terkesan kurang 
terlaksananya kompetensi kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengungkapkan; 1)  kompetensi manajerial bidang  kurikulum 
oleh kepala sekolah SMKN  Kota Sawahlunto, dalam hal: perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan 2) kompetensi supervisi kepala 
sekolah SMKN  Kota Sawahlunto dalam hal; program supervisi, proses 
pelaksanaan supervisi, teknik yang digunakan dalam supervisi dan materi yang 
disupervisi.   

Populasi penelitian adalah seluruh guru SMKN Kota Sawahlunto yang 
berstatus PNS 170 orang. Penarikan sampel dilakukan secara Proportional 
Random Sampling yang berjumlah 43 orang. Data dikumpulkan dengan angket 
yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.  

Hasil penelitian menunjukkan  kompetensi manajerial bidang kurikulum 
kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto berada pada kategori cukup baik dengan 
persentase rata-rata 65,86%.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komptensi 
manajerial bidang kurikulum kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto kurang 
terlaksana dengan baik. 

Kompetensi supervisi kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto berada 
pada kategori kurang baik dengan persentase rata-rata 63,83%. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa komptensi supervisi kepala sekolah SMKN Kota 
Sawahlunto kurang terlaksana dengan baik. 

Secara keseluruhan, kompetensi kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto 
berada pada kategori kurang baik, dengan persentase rata-rata 64,85%.  Dengan 
demikian, kompetensi kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto secara 
keseluruhan kurang terlaksana dengan baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional akan terus mengalami inovasi terutama bila dikaitkan 

dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Berbagai inovasi dalam dunia 

pendidikan baik dalam hal manajemen maupun kurikululm, yang sangat diharapkan 

mampu memecahkan berbagai permasalah yang ada didunia pendidikan. Inovasi dalam 

dunia pendidikan juga diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk 

peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Kualitas 

pendidikan akan mampu mempersiapkan bangsa Indonesia dalam memasuki era 

globalisasi.  

Mengutip pengertian pendidikan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Bertitik tolok pada undang-undang 

di atas, timbul pertanyaan “Mampukah bangsa kita mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas?.  

Tentunya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, menuntut berbagai 

tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh para penyelenggara dan 

pengelola satuan pendidikan. Sangat disadari bahwa tuntutan akan tugas dan tanggung 
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jawab yang diemban kepala sekolah saat ini sangat kompleks. Apalagi bila 

dihubungkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya 

yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga bergerak maju dengan pesatnya. Hal 

ini menuntut kepala sekolah memiliki penguasaan yang profesional pula. Kepala 

sekolah yang profesional juga perlu penguasaan dan pemahamanan dalam menjalankan 

program-program pemerintah yang sedang bergulir, seperti otonomi daerah, 

desentralisasi pendidikan, manajemen berbasis sekolah, kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, benchmarking, broad basic education, life skill, contextual learrning, 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang semuanya sangat menuntut peran 

aktif dan kinerja profesional kepala sekolah, (Mulyasa, 2007:24). 

Dilihat dari tugas dan fungsinya di lembaga pendidikan pada dasarnya ada dua 

pimpinan yang berperan dan sangat menentukan kualitas pendidikan yakni kepala 

sekolah dan guru. Kepala sekolah menjadi figur sentral dalam mensukseskan 

pendidikan terutamadalam hal manajemen berbasis sekolah. Kepala sekolah harus 

mampu menjadi teladan bagi para tenaga kependidikan lainnya di sekolah.  

Keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola dan menyelenggarakan 

pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh berbagai hal seperti; 1) memiliki visi 

yang kuat tentang masa depan sekolahnya serta mendorong stafnya untuk bekerja 

merealisasikan visi tersebut, 2) memiliki harapan yang tinggi baik dari prestasi siswa 

maupun kinerja stafnya, 3) mengamati guru dalam kelas dan memberikan masukan 

yang positif dan konstruktif dalam menyelesaikan masalah peningkatan pengajaran. 

Selain itu, kepala sekolah juga diharuskan memiliki kompetensi standar kepala sekolah 

seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
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Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah yaitu 

kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Singkatnya 

kepala  sekolah yang berhasil harus mampu dan mampu melaksanakan perencanaan, 

pelaksanaan, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan secara efektif 

dan efisien.  

Selain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2007 di atas, terdapat juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah. Meskipun peraturan ini baru tapi untuk kedepannya setiap kepala 

sekolah harus memiliki sertifikat  kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki 

syarat punya pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, selanjutnya pada Bab 

II Pasal 3 ayat 2, dinyatakan bahwa “kepala sekolah harus memiliki sertifikat kepala 

sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai 

pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur 

Jenderal. Oleh karena itu, untuk menjadi kepala sekolah sangat dituntut sesuai dengan 

dua peraturan di atas disamping peraturan lain yang relavan.  

Keprofesionalan kepala sekolah tidak akan terimplementasi dengan baik, bila 

tidak diiringi dengan motivasi dan kesadaran dari kepala sekolah tersebut untuk 

memajukan sekolahnyaa. Bila motivasi dan kesadaran sudah tumbuh, tentunya 

semangat akan timbul untuk bisa melahirkan visi dan misi sekolah ke arah yang lebih 

baik dimasa mendatang. Kepala sekolah yang sudah menyadari tugas dan 

kewajibannya juga akan melahirkan guru-guru yang profesional dalam bidangnya. 
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Dimana kepala sekolah akan membimbing guru lewat kemampuan manajerialnya dan 

kemampuan supervisinya.  

Untuk mewujudkan kepala sekolah yang profesional itu memang tidak mudah, 

banyak hal yang perlu di pahami, banyak masalah yang menuntut pemecahan, dan juga 

strategi dalam mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah harus mampu mendorong 

visi sekolahnya menjadi aksi dalam menghadapi paradigma manajemen satuan 

pendidikan.  

Bila kepala sekolah yang profesional sudah mampu mendorong visi menjadi aksi 

yang akan dilakukan, akan memberikan dampak bagi satuan pendidikan di sekolahnya. 

Dimana akan terlihat efektifitas pendidikan, kepemimpinan sekolah yang kuat, 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang  efektif dan efisien, budaya mutu, 

terwujudnya teamwork yang cerdas, dinamis, mandiri, partisipasi sekolah dan 

masyarakat, transparansi manajemen, kemujuan untuk berubah (psikologis dan fisik), 

terwujudnya evaluasi yang berkelanjutan, responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, 

akuntabilitas dan sustainabilitas sekolah.  

Berdasarkan hasil prasurvey dan wawancara sementara penulis di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Sawahlunto semester Juli – Desember 2012 

terkesan bahwa kepala sekolah masih perlu meningkatkan kompetensinya dalam 

mengelola pendidikan. Beberapa fenomena yang terlihat di lapangan; 

1. Dilihat dari kompetensi manajerial, terlihat kepala sekolah mengalami berbagai 

kendala dalam manajemen yang dalam hal ini penulis lebih menfokuskan dalam 

hal kurikulum.  
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a. Kepala sekolah kurang mensosialisasikan pengembangan kurikulum setiap 

tahun. Kalau ada program sekolah programnya kurang lengkap dan program 

tersebut kurang tersosialisasikan oleh kepala sekolah kepada guru-guru 

/pengawas yang ada. 

b. Kepala sekolah kurang memberikan pengarahan tentang kurikulum yang 

harus dikerjakan guru, belum terkoordinir dengan baik sehingga tidak 

semua guru mengetahui tentang tugas yang harus dikerjakannya. 

c. Kepala sekolah kurang memberikan tanggung jawab penuh terhadap guru 

dalam melaksanakan kurikulum, sehingga guru bekerja tidak sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

d. Kepala sekolah kurang memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas guru, sehingga masih ada guru yang kurang disiplin dalam 

melaksanakan tugasnya. Misalnya masih ada guru yang terlambat datang 

dalam melaksanakan PBM, selain itu kegiatan upacara bendera setiap hari 

senin hanya diikuti oleh sebagian guru saja. 

2. Dilihat dari kompetensi supervisi, kepala sekolah perlu untuk mengoptimalkan 

supervisinya. Seperti supervisi pengajaran, kepala sekolah jarang mengadakan 

supervisi yang sifatnya observasi kelas. Padahal ini penting untuk melihat guru 

mengajar di kelas seperti apa. Dimana tidak cukup dengan laporan yang dibuat 

tertulis oleh guru saja. Perlu dilihat  buktinya ke lapangan, dan ini akan lebih 

nyata sifatnya. Bila kita melihat kondisi yang terjadi di lapangan, pelaksanaan 

supervisi cenderung mencari-cari kesalahan guru dan tidak mencarikan tindak 

lanjut pemecahannya. Selain itu, program supervisi, proses pelaksanaan 
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supervisi, teknik yang digunakan, aspek/materi yang disupervisi kurang sesuai 

dengan permasalahan yang sedang dihadapi guru. Bila hal ini terjadi terus-

menerus diduga guru tidak terbantu dengan adanya supervisi malahan 

menyebabkan guru takut bila supervisi dilaksanakan, mereka menjadi tidak 

nyaman dalam melaksanakan pembelajaran.  

 

Berdasarkan berbagai fenomena di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh 

tentang kompetensi kepala sekolah dalam sebuah penelitian yang berjudul 

“Kompetensi Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  Kota Sawahlunto” 
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BAB II 

PERUMUSAN MASALAH 

A. Defenisi 

Berbagai pendapat tentang defenisi kompetensi secara lebih lengkap akan 

dikemukakan dalam tinjauan pustaka. Namun dapat diambil suatu pemaknaan  

bahwa kompetensi kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang 

kepala sekolah sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam 

melaksanakan tugas- tugas dibidang pekerjaannya sebagai kepala sekolah.  

Kompetensi kepala sekolah yang akan dilihat peneliti disini adalah 

1. Kompetensi manajerial dalam hal kurikulum oleh kepala sekolah SMKN  

Kota Sawahlunto, dalam hal: 

a. Perencanaan 

b. Pengorganisasian 

c. Pengarahan 

d. Pengawasan 

2. Kompetensi supervisi kepala sekolah SMKN  Kota Sawahlunto. 

a. Program supervisi 

b. Proses pelaksanaan supervisi 

c. Teknik yang digunakan dalam supervisi 

d. Materi yang disupervisi.   
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 Ini 2 dari 5 kompetensi ini perlu dimiliki oleh kepala sekolah untuk 

mempermudah kepala sekolah dalam melaksankan tugasnya.  

 

B. Asumsi 

Sebelum mengadakan penelitian ini, penulis berasumsi bahwa: 

1. Bila kompetensi kepala sekolah bagus tentunya akan dapat membantu 

pencapaian tujuan pendidikan. 

2. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen utama dalam pengelolaan 

pendidikan 

3. Ketercapaian mutu pendidikan ikut ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki 

oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya.. 

 

C. Batasan Penelitian 

Berbagai kompetensi yang mesti dimiliki oleh kepala sekolah, seperti yang 

dikemukakan oleh Poernomosidi Hadjisarosa dikutip oleh Gusti Dahlia dkk (2006) 

kompetensi kepala sekolah diantaranya: 

1. Memiliki wawasan yang jauh ke depan (visi dan misi)  
2. Pendekatan system sebagai dasar cara berpikir  
3. Memiliki input manajemen yang lengkap dan jelas  
4. Memahami, menghayati dan melaksanakan perannya  
5. Memahami, menghayati dan melaksanakan dimensi-dimensi tugas  
6. Mampu menciptakan tatanan kinerja sekolah. 
7. Mengupayakan teamwork yang kompak/kohesif dan cerdas. 
8. Menciptakan situasi yang dapat menumbuhkan kreativitas. 
9. Memiliki kemampuan dan kesanggupan melaksanakan MBS. 
10. Memusatkan perhatian pada pengelolaan proses belajar  
 



 

 

9 

Selain itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 

mengemukakan bahwa kepala sekolah harus memiliki kompetensi kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Pendapat lain dikemukakan oleh 

Prayitno (2003:2) juga mengemukakan bahwa kepala sekolah harus memiliki; 

kewibawaan, kasih sayang dan kelembutan, keteladanan, penguatan, ketegasan 

yang mendidik 

Melihat begitu banyak kompetensi yang mesti dimiliki oleh kepala sekolah 

dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi manajerial dalam hal kurikulum oleh kepala sekolah SMKN  

Kota Sawahlunto, dalam hal: 

a. Perencanaan 

b. Pengorganisasian 

c. Pengarahan 

d. Pengawasan 

2. Kompetensi supervisi kepala sekolah SMKN  Kota Sawahlunto. 

a. Program supervisi 

b. Proses pelaksanaan supervisi 

c. Teknik yang digunakan dalam supervisi 

d. Materi yang disupervisi.   
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BAB III 

TUJUAN, LUARAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN 

 

A. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi 

tentang: 

1. Kompetensi manajerial dalam hal kurikulum oleh kepala sekolah SMKN  Kota 

Sawahlunto, dalam hal:  

e. Perencanaan 

f. Pengorganisasian 

g. Pengarahan 

h. Pengawasan 

2. Kompetensi supervisi kepala sekolah SMKN  Kota Sawahlunto. 

a. Program supervisi 

b. Proses pelaksanaan supervisi 

c. Teknik yang digunakan dalam supervisi 

d. Materi yang disupervisi.   

 

B. Luaran  

Luaran yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah publikasi ilmiah dalam 

jurnal lokal yang ada di Universitas Negeri Padang.  
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C. Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi: 

1. Kepala sekolah, untuk dapat meningkatkan kompetensi yang disyaratkan 

seperti manajerial dan supervisi. Hal ini sangat membantu kepala skeolah 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola satuan pendidikan.  

2. Pimpinan Dinas Pendidikan, sebagai bahan masukan dalam mengambil 

keputusan dan pengambilan kebijakan terhadap kegiatan peningkatan mutu 

pendidikan terutama dalam hal kompetensi kepala sekolah 

3. Peneliti sendiri, menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pemahaman 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan  kepala sekolah terutama tentang 

kompetensi kepala sekolah.  

4. Semua pihak untuk pengembangan ilmu serta menaruh perhatian terhadap 

pendidikan, khususnya pelaksanaan tugas kepala sekolah.   
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BAB IV 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Kompetensi Kepala Sekolah 

1. Kompetensi 

Istilah kompetensi sangat banyak sekali dikemukakan oleh para ahli, 

seperti yang dikemukakan dalam Undang-undang Guru dan Kepala sekolah 

No. 14 Tahun 2005 dikemukakan bahwa kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan 

dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Selanjutnya, Charles 

dalam Mulyasa (2007:25) “competency as rational performance which 

satisfactorily meets the objective for a desired condition” (Kompetensi 

merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan 

sesuai dengan kondisi yang diharapkan). 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Louise Moqvist dalam Mulyasa 

(2007:25) bahwa “a competence is a description of something wich a person 

him works in a given accoptional area should be able to do. It is description 

of an action, behavior or outcome which a person should be able to 

demonstrate. (Kompetensi pada hakekatnya merupakan gambaran tentang apa 

yang seyogyanya bisa dilakukan dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, 

perilaku dan hasil yang dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Supaya orang 

bisa melakukan pekerjaannya, mereka harus memiliki kemampuan dalam 

bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan bidang 

pekerjaannya.  
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Penulis juga mengutp pendapatdari Spencer and Spancer (1993:9) 

bahwa “a competency is an underlying characteristic of individual that is 

causally related to criterion refernced effective and/oor superior performance 

in a job or situation”. (Kompetensi disamping menentukan perilaku dan 

kinerja seseorang juga menentukan apakajh seseorang melakukan 

pekerjaannya dengan baik berdasarkan standar kriteria yang telah ditentukan.  

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

2. Kepala Sekolah 

Wahjosumidjo (2006:83) menyatakan bahwa kepala sekolah adalah 

seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu 

sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana 

terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran. Selanjutnya Rahman (2006:106) juga mengemukakan 

bahwa  kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat 

untuk menduduki jabatan struktural di sekolah.  

Sesuai dengan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin 

segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat 

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama.  
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Jadi dapat dikatakan bahwa kompetensi kepala sekolah adalah kemampuan 

yang harus dimiliki kepala sekolah dalam bentuk pengetahuan, sikap dan 

keterampilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

 

B. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menjelaskan standar 

kualifikasi kepala sekolah adalah: 

1. Kualifikasi Umum 
a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma 

empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada 
perguruan tinggi yang terakreditasi 

b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia 
setinggi-tingginya 56 tahun. 

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun menurut jenjang masing-masing kecuali di 
Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki 
pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di 
TK/RA 

d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagai pegawai 
negeri sipil (PNS) dan bagi non PNS disetarakan dengan 
kepangkatan yang dikeluarkan  oleh yayasan atau lembaga 
uamg berwenang.  

2. Kualifikasi Khusus 
a. Berstatus sebagai guru sesuai jenjang mana akan menjadi 

kepala sekolah 
b. Mempunyai sertifikat pendidik sebagai guru sesuai 

jenjangnya 
c. Mempunyai sertifikat kepala sekolah sesuai jenjangnya 

yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. 
 

Tentunya untuk menjadi seorang kepala sekolah yang profesional dalam 

menjalankan tugasnya tentunya harus tahu kompetensi standar yang harus 

dimiliki. Standar kompetensi tersebut juga dituangkan dalam Peraturan Menteri 
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Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 

Kepala Sekolah/Madrasah yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan, supervisi dan sosial. (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Kompetensi Kepala Sekolah 

 
No Dimensi 

Kompetensi Kompetensi 
1. Kepribadian Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak 

mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah. 
  Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.  
  Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah.  
  Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 
  Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/ 

madrasah.  
  Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.  

 
2. Manajerial Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.  
  Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.  
  Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah 

secara optimal.  
  Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang 

efektif.  
  Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan inovatif bagi 

pembelajaran peserta didik.  
  Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.  
  Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka pendayagunaan secara 

optimal.  
  Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, 

sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ madrasah.  
  Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan 

pengembangan kapasitas peserta didik.  
  Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional.  
  Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, 

transparan, dan efisien.  
  Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/ 

madrasah.  
  Mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran 

dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.  
  Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan 

pengambilan keputusan.  
  Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen 

sekolah/madrasah.  
  Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/ 

madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya  
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3. Kewirausa-haan Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.  

  Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar 
yang efektif.  

  Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
sebagai pemimpin sekolah/madrasah.  

  Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi 
sekolah/madrasah.  

  Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah 
sebagai sumber belajar peserta didik.  
 

4. Supervisi Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.  

  Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik 
supervisi yang tepat.  

  Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan 
profesionalisme guru.  

5. Sosial Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah  

  Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.  

  Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.  

 
C. Kompetensi Manajerial dalam Bidang Kurikulum 

Setiap organisasi sebagai sebuah sistem memiliki seseorang 

pemimpin/manajer sekiranya sekolah dilihat sebagai suatu sistem, maka kepala 

sekolah selaku manajer memegang peranan yang sangat dominan dalam 

kehidupan organisasi sekolah karena maju atau mundurnya suatu sekolah banyak 

ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-

fungsinya selaku manajer. 

Kepala sekolah selaku manajer harus mampu mengelola semua komponen 

pendidikan yang ada di sekolah agar dapat berfungsi dengan baik untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah harus 

mampu menggerakkan guru dan pegawai lainnya agar mau bekerja dengan baik. 

Kepala sekolah harus mampu mengelola sarana dan prasarana yang ada agar 

berfungsi dengan baik untuk mendukung kelancaran proses pendidikan tersebut 

disekolah. 

Fungsi utama kepala sekolah sebagai manajer pendidikan menurut 
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Depdikbud (1999:3) adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi 

tersebut perencanaan (planning) pengorganisasian (organizing) penggerakan 

(actuating) dan pengawasan (controlling) Menurut Heidjrachman (1991:5) 

”fungsi manajerial dari pimpinan meliputi: (a) perencanaan (b) pengoranisasian 

(c) penggerakan (d) pengawasan”. Fungsi-fungsi inilah yang akan diteliti dalam 

penelitian dalam kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum, kesiswaan, sarana 

dan prasarana, personalia, keuangan, ketatausahaan, hubungan sekolah dengan 

masyarakat dan layanan khusus. Berikut satu persatu dari fungsi diatas akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 

Hal yang paling utama sekali dilakukan dalam sebuah kegiatan adalah 

penyusunan perencanaan karena dengan adanya perencanaan maka tujuan 

akan mudah tercapai. Seperti yang dikemukakan oleh kamars (2004:24) 

bahwa: 

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan utama yang 
perlu sekali diperhatikan dan dikerjakan secara seksama karena 
kesalahan menyusun rencana akan berakibat beruntun pada fungsi 
atau langkah berikutnya. 

 
 
Selanjutnya Hasri (1989:7) mengatakan perencanaan adalah langkah 

kegiatan menentukan dimana kita berada saat ini, dan kemana yang 

diinginkan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan sangat dibutuhkan 

dalam melakukan suatu kegiatan karena dengan adanya perencanaan 

memudahkan kita untuk melangkah pada tahap selanjutnya. 

Perencanaan adalah merupakan keseluruhan proses pemikiran dan 
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penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang 

akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalam 

perencanaan ini dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas lembaga yang 

menyangkut apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, dimana 

dikerjakan, kapan akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana 

hal tersebut dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dapat 

meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana 

untuk mengkoordinasikan kegiatan. Kepala sekolah sebagai top manajemen 

dilembaga pendidikan Sekolah mempunyai tugas untuk membuat 

perencanaan, baik dalam bidang program pembelajaran dan kurikulum, 

kepegawaian, kesiswaan, keuangan maupun perlengkapan. 

Dalam fungsi manajerial perencanaan kepala sekolah sangatlah penting, 

karena pada hakikatnya bila suatu kegiatan direncanakan lebih dahulu maka 

tujuan dari kegiatan tersebut akan lebih terarah dan  lebih berhasil. Semua 

komponen yag ada di sekolah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 

Untuk itu kepala sekolah harus memiliki kompetensi dalam merencanakan 

kegiatan agar kegiatan pendidikan disekolah dapat berjalan efektif dan efisien. 

Kepala sekolah harus mampu menyusun dan membuat perencanaan dari setiap 

kegiatan pendidikan di sekolah agar kegiatan tersebut dapat terkoordinir 

dengan baik perencanaan berisikan persiapan-persiapan yang akan dilakukan 

sebelum kegiatan tersebut dilakukan. 

Perencanaan kegiatan kurikulum menyangkut perencanaan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan di sekolah. Aspek yang 
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direncanakan meliputi kegiatan kurikuler maupun kegiatan kurikuler meliputi 

perencanaan kegiatan pembelajaran yang akan  dilaksanakan selama satu 

tahun dan dijabarkan lagi ke dalam program semester untuk tahun ajaran yang 

akan dilaksanakan. Penyusunannya berpedoman pada kalender pendidikan 

dan garis-garis besar program kegiatan belajar (GBPKB) yang berlaku. 

Penyusunan perencanaan kegiatan pembelajaran di sekolah oleh kepala 

sekolah meliputi rancangan tentang tujuan yang hendak dicapai, langkah-

langkah yang harus dibedakan dan merancang kegiatan yang akan 

dilaksanakan termasuk didalamnya kapan mulai belajar, waktu ujian tengah 

semester, waktu libur dan ujian naik kelas dan sebagainya. Bentuk kegiatan 

ekstra kurikuler dan waktu pelaksanaannya, program ini disosialisasikan 

kepada guru-guru agar guru-guru mengerti dan dapat melaksanakan proses 

pembelajaran di sekolah dengan baik. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Menurut Sagala (2000:49) ”Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan 

membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama pendidikan 

karena tugas-tugas yang demikian banyak yang tidak dapat di selesaikan oleh 

satu orang saja” dengan demikian pengorganisasian bertujuan untuk 

menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip 

pengorganisasian. Lebih lanjut Sagala (2000:58) mengatakan bahwa 

pengorganisasian adalah kemampuan kepala sekolah menentukan sasaran, 

pembagian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, menentukan personil 

pelaksanaan tugas, menentukan alat-alat yang di perlukan, pengalokasian 
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waktu, mengalokasikan dan menggunakan dana dan pemanfaatan sumber 

daya sekolah. 

Purwanto (1998:16) mengatakan pengorganisasian merupakan aktivitas 

menyusun dan membentuk hubungan kerja antara orang sehingga terwujud 

suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan pengorganisasian 

merupakan salah satu tugas kepala sekolah selaku manajer. Hal ini merupakan  

pekerjaan yang penting bagi kepala sekolah karena di sekolah terdapat 

bermacam kegiatan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama antara 

guru, pegawai dan kepala sekolah. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pengorganisasian adalah kegiatan mengorganisir kegiatan-kegiatan, mengatur 

tugas-tugas dan membagikan kepada bawahan untuk dilaksanakan. Menurut 

Depdikbud (1999:69) tugas kepala sekolah pada tahap pengorganisasian 

kegiatan kurikulum adalah : (1) mengatur pembagian tugas guru (2) menyusun 

jadwal pelajaran (3) menyusun jadwal kegiatan ekstra kurikuler. Berikut 

diuraikan satu persatu secara ringkas: 

1. Pembagian tugas mengajar dan tugas-tugas lain perlu dilakukan secara 

merata sesuai dengan bidang keahlian dan minat guru. Diupayakan setiap 

guru memperoleh jam tugas sesuai dengan tugas minimal. 

2. Penyusunan jadwal pelajaran dapat diupayakan agar guru mengajar 

maksimal 5 hari/minggu. Sehingga ada satu hari libur untuk kegiatan 

MGMP. Setiap hari sebaiknya guru tidak mengajar lebih 6 jam pelajaran 

sehingga ada waktu istirahat. 
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3. Ketika waktu menyusun jadwal pelajaran sudah harus mempertimbangkan 

waktu untuk kegiatan perbaikan bagi siswa yang belum tuntas dan 

pengayaan bagi siswa yang sudah tuntas. 

4. Penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler jangan sampai mengganggu 

kegiatan kurikuler. Kegiatan ekstra perlu difokuskan untuk mendukung 

kegiatan kurikuler dan kegiatan lainnya. 

5. Penyusunan  jadwal  penyegaran guru diperlukan agar guru dapat bekerja 

dengan baik. Jadwal penyegaran perlu dijadwalkan dengan memanfaatkan 

waktu-waktu libur. 

c. Pengarahan (Actuting) 

Fungsi manajerial kepala sekolah berikutnya adalah pengarahan. 

Menurut Hasibuan (2003:123) fungsi pengarahan (directing = actuating, 

leading = penggerakan) adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling 

dominan dalam manajemen. Fungsi ini baru dapat dilaksanakan setelah ada 

rencana, pengorganisasian dan pegawai telah ada. Bila fungsi ini gagal 

dilaksanakan manajer maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai 

dengan baik. 

Pengarahan adalah aktivitas untuk memberikan dorongan, pengarahan, 

dan pengaruh terhadap semua anggota kelompok agar mau bekerja secara 

sadar dan sukarela dalam rangka mencapai suatu tujuan yang ditetapkan 

sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Masalah pengarahan ini pada 

dasarnya berkaitan erat dengan unsur manusia sehingga keberhasilannya juga 

ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam berhubungan dengan para 
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guru dan karyawannya. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan kepala sekolah 

dalam berkomunikasi, daya kreasi serta inisiatif yang tinggi dan mampu 

mendorong semangat dari para guru/ karyawannya. 

Dalam suatu sekolah, kepala sekolah harus dapat memberikan 

pengarahan yang baik terhadap guru dalam rangka peningkatan kualitas 

pengajaran. Menurut Purwanto (2003:16) indikator dalam pelaksanaan fungsi 

pengarahan yang dilakukan kepala sekolah dalam proses pembelajaran 

meliputi: 

1. Memberikan pengarahan terhadap petunjuk kegiatan perencanaan 

pengajaran. 

2. Memberikan pengarahan terhadap petunjuk pelaksanaan kegiatan 

pengajaran guru sebagai tenaga edukatif. 

3. Memberikan pengarahan terhadap petunjuk evaluasi kegiatan pengajaran 

kepada guru sebagai tenaga edukatif. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepala sekolah sangat 

berperan dalam memberikan pengarahan bagi guru, dalam rangka pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah. Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan 

bersama tetap melalui jalur yang telah di tetapkan, tidak terjadi penyimpangan 

yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Pada suatu organisasi, 

pemimpin memberikan arah kepada usaha dari semua personel dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

Pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam menggerakkan 
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bawahan. Menurut Nawawi (2000:58) mengemukakan bahwa pengarahan 

adalah memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap 

personel baik secara struktural maupun fungsional agar setiap kegiatannya 

tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. Secara operasional pengarahan 

dapat dipahami sebagai pemberian petunjuk tentang pelaksanaan tugas yang 

harus dibedakan, memberikan bimbingan dalam rangka perbaikan cara-cara 

berbeda. 

Hasibuan (2003:184) mengemukakan bahwa pengarahan dapat 

dilakukan secara persuasif atau bujukan dan instruktif tergantung cara mana 

yang paling efektif agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan 

dilaksanakan oleh bawahan. 

Adapun kegiatan yang dilakukan kepala sekolah dalam memberikan 

pengarahan menurut Sagala (2000:58) adalah: 

1. Memberikan dan menjelaskan perintah. 

2. Memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan. 

3. Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 

4. Memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan fikiran. 

5. Memberikan koreksi agar setiap personel melakukan tugasnya masing-

masing. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kepala sekolah agar kegiatan 

pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang 

diharapkan dan direncanakan. 
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d. Pengawasan (Controlling) 

Pelaksanaan fungsi manajerial yang kalah pentingnya oleh kepala 

sekolah adalah melaksanakan pengawasan terhadap semua aktifitas yang 

dilakukan di sekolah. Maksudnya bagaimana kepala seklah memberikan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru. Pemberian pengawasan ini agar 

dapat mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan guru di dalam kelas. 

Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara teratur, tertip dan tujuan 

pendidikan tercapai. 

Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk 

mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi pendidikan dan 

apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki, 

kemudian apakah perlu di adakan perbaikan. Pengawasan dilakukan untuk 

mengumpulkan data tentang penyelenggaraan kerja sama antara guru, kepala 

sekolah, konselor, supervisor, dan petugas madrasah lainnya dalam institusi 

satuan pendidikan. 

Pada dasarnya ada tiga langkah yang perlu ditempuh dalam 

melaksanakan pengawasan, yaitu (1) menetapkan alat ukur atau standar, (2) 

mengadakan penilaian atau evaluasi, dan (3) mengadakan tindakan perbaikan 

atau koreksi dan tindak lanjut. Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan itu 

dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, 

menilai proses dan hasil kegiatan dan sekaligus melakukan tindakan 

perbaikan. 
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Secara umum pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk 

mengendalikan, membina dan penelusuran sebagai upaya pengendalian mutu. 

Menurut Johnson (2000:59): 

”Pengawasan adalah sebagai fungsi sistem yang melakukan 
penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar 
penyimpangan-penyimpangan tujuan sistem hanya dalam 
batas-batas yang dapat ditoleransi” 
 
Dari pendapat diatas dapat dilihat bahwa pengawasan dapat dijadikan 

sebagai pengendali kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dan jika ada terjadi 

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan hal ini dapat di ketahui melalui 

pengawasan. 

Sutisna (2000:60) mengemukakan bahwa tindakan pengawasan terdiri 

dari 3 langkah universal yaitu: 

1. Mengukur perbuatan 
2. Membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan 

dan menetapkan perbedaan-perbedaan. 
3. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan. 
 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan dilakukan 

secara terus menerus untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Bila 

ditemukan penyimpangan, maka dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya. 

Teknik yang dapat digunakan dalam pengawasan sangat banyak dan 

juga berfariasi tergantung pada tujuan dan aspek yang diawasi. Menurut 

Hasibuan (2003:245) cara atau teknik yang  dapat digunakan dalam 

pengawasan adalah (1) pengawasan langsung (2) pengawasan tidak langsung 

(3) pengawasan berdasarkan kekecualian. 
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D. Komponen-Komponen Kurikulum 

Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen 

tertentu. Komponen-komponen tersebut ialah : 

1.  Komponen Tujuan 

Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin 

diharapkan. Dalam skala makro rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya 

dengan filsafat atau system nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan 

tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalkan, 

filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia ialah pancasila, 

maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah 

membentuk masyarakat yang pancasilais. Dalam skala mikro, tujuan 

kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang 

lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses 

pembelajaran. 

Tujuan pendidikan mempunyai klasifikasi, dari tujuan yang sangat 

umum sampai tujuan yang sangat khusus yang bersifat spesifik dan dapat 

diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan 

diklasifikasikan menjadi empat: 

a. Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) 

Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) adalah tujuan yang besifat 

paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman 

oleh setiap usaha pendidikan , artinya setiap lembaga dan penyelenggara 

pendidikan harus dapat membentuk manusia sesuai rumusan itu, baik 
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pendidikan yang diselenggara oleh lembaga pendidikan formal, 

informal, maupun non formal. Tujuan pendidikan umum biasanya 

dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan 

hidup dari filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam 

bentuk undang-undang. TPN merupakan sumber dan pedoman dalam 

usaha penyelenggaraan pendidikan. Secara jelas Tujuan Pendidikan 

Nasional yang bersumber dari sistem nilai pancasila dirumuskan dalam 

Undang-undang No. 20 tahun 2003, pasal 3, bahwa pendidikan nasional 

yang befungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan bertanggung jawab. 

b. Tujuan Instusional (TI) 

Tujuan Instusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap 

lembaga pendidikan. Dengan kata lain tujuan ini dapat didefinisikan 

sebagai kulifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka 

menempuh pendidikan di suatu lembaga tertentu. Tujuan Instusional 

merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam 

bentuk kompetensi lulusan oleh jenjang pendidikan seperti misalnya 

standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan jenjang 

pendidikan tinggi. 
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c. Tujuan Kurikuler (TK) 

Tujuan Kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap 

bidang studi. Oleh sebab itu tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai 

kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan 

suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan 

kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai 

tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian setiap tujuan kurikuler 

harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan instusional. 

Contoh tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi matematika di SD, 

tujuan pembelajaran IPS di SLTP dan lain sebagainya. Dalam 

kurikulum yang berpotensi pada pencapaian kompetensi, tujuan 

kurikuler menggambarkan standar isi setiap mata pelajaran yang harus 

dikuasi oleh peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Dalam 

klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan instruksional atau sekarang lebih 

popular dengan tujuan pembelajaran, merupakan tujuan yang paling 

khusus. 

d. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler, 

dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak 

didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi 

tertentu dalam sekaqli pertemuan. Karena hanya guru yang memahami 

karakteristik siswa yang akanmelakukan pembelajaran disuatu lembaga 

pendidikan, maka menjabarkan tujuan pembelajaran ini adalah tugas 
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guru. Sebelum guru melakukan proses belajar mengajar (PBM), guru 

perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasasi oleh anak 

didik setelah mereka selesai mengikuti pelajaran. Menurut Bloom, 

dalam bukunya Taxonomy of Educational Objectives yang terbit tahun 

1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat 

digolongkan kedalam tiga klasifikasi atau tiga domain (bagian), yaitu 

domain kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2. Komponen Isi/ Materi Pembelajaran 

Pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitikberatkan pada 

pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh anak didik dalam kegiatan 

proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang 

berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan 

proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan 

untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut. 

3. Komponen Metode 

Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus 

dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah 

metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai 

dalam setiap pokok bahasan.  Dalam posisi ini guru hendaknya tidak 

menerapkan satu metode saja, tapi guru dapat menerapkan berbagai macam 

metode agar PBM berlansung dengan menyenangkan dan mencapai 
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sasaran yang direncanakan. Dengan demikian rencana ytang sudah disusun 

dapat diterapkan secara optimal. 

4. Komponen Evaluasi 

Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah 

berakhir Oliva (1988). Proses tersebut meliputi perencanaan implementasi, 

dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut maka dalam konteks 

pengembangan kurikulum ini, evaluasi merupakan merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Melalui 

evaluasi, dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan 

atau tidak; bagian-bagian mana yang harus disempurnakan.  Evaluasi 

merupakan komponen-komponen untuk melihat efektivitas pencapaian 

tujuan. Dalam konteks kurikulum evaluasi itu dapat berfungsi untuk 

mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum, 

atau evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan 

strategi yang ditetapkan. Kedua fungsi tersebut menurut Scriven (1967) 

adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi 

formatif. 

5. Tindak Lanjut 

Manajemen kurikulum dan perkembangan diarahkan agar proses 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Guru diberikan 

kewenangan untuk mengembangkan kurikulum agar proses belajar 

mengajar memiliki makna yang mendalam pada diri siswa dan guru. 
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Kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam membimbing dan 

mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran serta melakukan 

supervisi dalam pelaksanaannya. Kepala sekolah bekerja keras dan 

bertanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

terhadap perbaikan dan perkembangan kurikulum dan pembelajaran. Untuk 

ketercapaian program kurikulum dan pembelajaran yang efektif, kepala 

sekolah bersama guru harus menjabarkan isi kurikulum secara rinci dan 

operasional kedalam, program tahunan, semester dan bulanan. Sedangkan 

program mingguan atau satuan pembelajaran, wajib dipahami guru 

sebelum melakukan proses belajar mengajar. Agar proses belajar mengajar 

berjalan lancar maka langkah yang harus dilakukan yaitu 

a. Tahap Perencanaan. 

Pada tahap ini perlu dijabarkan menjadi rencana pembelajaran. 

Guru melakukan pesiapan yang komprehensif sebelum melakukan PBM 

dikelas. Pada tahap ini guru mempersiapkan mulai dari tujuan 

pembelajaran, buku sumber atau referensi, dan alat evaluasi yang 

diterapkan. Dalam tahap perencanaan ini pula perlu dipahami hal-hal 

sebagai berikut : (a) menjabarkan GBPP menjadi Analisis Mata 

Pelajaran (AMP), (b) memiliki kalender akademik, (c) menyusun 

program tahunan (PROTA), (d) menyusun program semester, (e) 

program satuan pelajaran, dan (f) rencana pengajaran. Kegiatan-kegiatan 

tersebut merupakan pedoman guru dalam melaksanakan PBM, oleh 

karena itu kepala sekolah perlu memberikan perhatian, pembinaan dan 
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bantuan serta memeriksa pekerjaan guru tersebut. Kepala sekolah 

melakukan pemeriksaan secara cermat untuk memberikan penilaian dan 

umpan balik apabila ada yang perlu diperbaiki dan ditambahkan. 

b. Tahap Penorganisasian dan Koordinasi 

Pada tahap ini merupakan tahap yang perlu diperhatikan secara 

sungguh-sungguh oleh kepala sekolah beserta tim yang di bentuk untuk 

memudahkan pembagian tugas sesuai dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Kepala sekolah berkewajiban untuk mengelola dan 

mengatur penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan 

kewajiban guru, serta program kegiatan sekolah. Kepala sekolah 

berkewajiban mengelola dan mengatur penyusunan kalender akademik, 

jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta kegiatan sekolah. Pada 

tahap ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah adalah 

sebagai berikut : 

1. Kalender akademik disusun berdasarkan rencana program kegiatan 

yang akan berlansung di sekolah selama satu tahun kedepan. 

Penyusunan kalender akademik memberikan arah yang jelas tentang 

berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama satu 

tahun kedepan. Kalender akademik disusun berdasarkan kebutuhan 

dan hasil pemikiran bersama antara kepala sekolah dan guru akan 

memberikan kejelasan dalam merealisasikan program kegiatan 

sekolah. Kalender akademik yang telah disusun ini disosialisasikan 

kepada seluruh guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Dengan 
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mengetahui kalender akademik diharapkan akan terjadi sinergi dalam 

mewujudkan program kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah. 

2. Penyusunan jadwal pelajaran didasarkan kepada kewajiban mengajar 

guru 5 hari/minggu. Jadwal pelajaran disusun berdasarkan hasil 

musyawarah bersama, antara kepala sekolah dan guru. Dengan 

demikian guru akan bertanggung jawab dalam menyampaikan 

pelajaran kepada siswa. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

diharapkan guru mengikuti kegiatan dalam MGMP. 

3. Pengaturan tugas dan kewajiban guru dilandasi oleh kebersamaan, 

keadilan, dan tidak menimbulkan permasalahan. Pembagian tugas 

dan kewajiban guru ini disesuaikan dengan bidang bidang keahlian 

dan minat guru tersebut. Pembagian tugas didasarkan kepada beban 

tugas minimal dan keahliannya. Dengan demikian pada setiap guru 

diharapkan akan tumbuh motivasi untuk berprestasi, kebersamaan 

dalam merealisasikan program sekolah, sinerjik antara pimpinan, 

guru staf TU, dan orang tua dalam uapaya meningkatkan mutu 

sekolah. 

4. Program kegiatan sekolah disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk 

meningkatkan, mengembangkan dan memajukan sekolah. Program 

kegiatan sekolah disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan yang akan 

diwujudkan dalam kepemimpinan kepala sekolah bersama-sama 

seluruh kompnen sekolah. Program kegiatan sekolah meliputi 

program internal sekolah dan program eksternal yang akan 
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dilaksanakan sekolah. Program yang berkaitan dengan penungkatan 

mutu pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru dan staf 

TU, program penataan kurikulum, program pengelolaan sarana dan 

prasarana sekolah, program pengelolaan keuangan sekolah, program 

pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat. Berbagai 

program kegiatan sekolah 1 tahun samapai dengan 5 tahun kedepan 

perlu diorganisir dan dikordinasikan secara cermat dan transparan. 

c. Tahap Pelaksanaan. 

Pada tahap ini merupakan tahap yang paling menentukan apakah 

sekolah dibawah kepemimpinan kepala sekolah dapat mewujudkan 

program sekolah atau tidak. Perencanaann, pengorganisasian dan 

koordinasi yang telah disusun akan dibuktikan keberhasilannya dalam 

tahap pelaksaan ini. PBM akan berjalan secara efektif apabila guru dan 

kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam upaya 

menigkatkan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila guru dan kepala sekolah bersama-

sama membuka diri terhadap masukan atau kritikan yang membangun. 

Sebagai guru harus siap diberi masukan oleh kepala sekolah berdasarkan 

hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Begitu juga 

sebaliknya, apabila kepala sekolah tidak melakukan supervisi (tidak 

berdasarkan fakta dan data) yang diperoleh lansung oleh kepala sekolah, 

maka masukan yang diberikan kepala sekolah tidak valid dan 

berpengaruh negatif terhadap kinerja guru. Dengan demikian, kepala 
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sekolah dan guru akan terbuka dalam memberikan masukan atau 

kesulitan yang dihadapi dengan tujuan untuk kemajuan dan peningkatan 

mutu pebelajaran. 

d. Tahap Evaluasi dan Pengendalian 

Pelakasanaan pembelajaran berjalan secara efektif atau tidak dapat 

diketahui melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting 

dilakukan secara benar karena bertujuan untuk mengetahui apakah 

tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan lancar atau tidak sesuai 

rencana yang telah ditetapkan. Guru perlu menetapkan jeni evaluasi apa 

yang digunakan dan hasil evaluasi diharapkan akan memiliki pengaruh 

dan dampak terhadap  perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran 

selanjutnya. Dengan dilaksanakannya evaluasi ini akan memberikan 

dampak dan manfaat bagi guru dan siswa untuk peningkatan mutu 

pendidikan secara berkelanjutan. Disamping itu evaluasi yang dilakukan 

oleh guru dapat menjadi masukan untuk mengetahui kesulitan yang 

dihadapi oleh siswa.dari sekian banyak siswa tentunya ada diantara 

mereka yang menemui kesulitan dalam belajar. Siswa yang mengalami 

kesulitan belajar dapat dilakukan pemantapan atau perhatian khusus 

agar tidak ketinggalan dan dapat menyesuaikan diri dengan yang 

lainnya. Dalam mengatasi kesulitan belajar siswa perlu dicarikan 

solusinya, misalkan dengan remedial, pemantapan, belajar dengan 

teman sejawat yang lebih pandai, atau membentuk belajar kelompok 

yang dibimbing oleh guru. Dengan demikian evaluasi dapat juga 
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menjadi umpan balik bagi guru untuk lebih meningkatkan kualitas 

mengajarnya. Agar evaluasiyang dilakukan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan perlu diperhatikan dari mulai pesiapan awal, menyiapkan 

bahan-bahan evaluasi yang diperlukan, menyusun kisi-kisi evaluasi, 

menyusun bentuk tes, menyusun butir-butir soal, memvalidasi, 

menyiapkan jawabannya, membuat jadwal pemeriksaan serta 

penyerahan hasil evaluasi tepat waktu. Penyusunan soal sebaiknya 

melibatkan beberapa guru bidang studi sejenis atau bersama MGMP. 

Kepala sekolah berperan dalam pengendalian system evaluasi agar 

evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepala sekolah bekerja sama dengan guru untuk melakukan evaluasi 

dengan objektif agar hasil evaluasi benar-benar menunjukkan hasil 

belajar siswa yang sesungguhnya. Sehingga prestasi yang diraih oleh 

siswa merupakan kerja keras siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab dan objektif dapat mengukur kemampuan siswa akan berdampak 

pada peningkatan mutu yang berkelanjutan. 

d. Implementasi Manajemen Kurikulum 

Salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah 

kemandirian setiap satuan pendidikan, termasuk dalam implementasi serta 

pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, pemerintah hanya menetapkan 

kerangka dasar dan struktur kurikulum, sedangkan dalam pengembangannya 

diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Secara terperinci 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 38 Ayat (1) dan (2) menyebutkan sebagai berikut: 

1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

ditetapkan oleh Pemerintah. 

2. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervise dinas pendidikan atau 

kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan 

Provinsi untuk pendidikan menengah. 

Guna memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, secara garis besar 

beberapa kegiatan berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen kurikulum 

perlu dirumuskan oleh satuan pendidikan, khususnya terhadap langkah-

langkah pelaksanaan dan implementasi kurikulum tersebut. Di antara langkah-

langkah pelaksanaan serta implementasi kurikulum yang dapat dilakukan oleh 

satuan pendidikan/sekolah adalah melalui empat tahap, yaitu (1) perencanaan; 

(2) pengorganisasian; (3) implementasi; dan (4) evaluasi. 

1. Perencanaan Kurikulum 

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam 

banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai 

tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar, serta penelaahan 

keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa perencanaan 

kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling 

berhubungan dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan. 
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Secara umum, dalam perencanaan kurikulum harus dipertimbangkan 

kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajar, dan lingkup pengetahuan 

menurut hierarki keilmuan. Siswa dengan karakteristik tersebut memiliki 

dua kemungkinan; meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

atau terjun ke dunia kerja serta masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan 

komponen perencanaan kurikulum sedikitnya harus memperhatikan 5 

(lima) faktor berikut ini yaitu: 

1. Tujuan; merupakan perumusan tujuan belajar yang diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam 

mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya 

dan alam sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggara 

sekolah harus berpedoman pada tujuan pendidikan nasional. 

2. Konten (isi kurikulum); merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang meliputi bahan 

kajian seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang 

diasosiasikan dengan mata pelajaran. Secara khusus pemilihan isi 

kurikulum harus menekankan pada pendekatan mata pelajaran 

(pengetahuan) atau pendekatan proses (keterampilan). Untuk itu dalam 

pemilihan isi kurikulum harus terdapat kriteria yang mencakup:  

1. Signifikansi, yaitu seberapa penting isi kurikulum tersebut 

dipelajari; 

2. Validitas, yaitu berkaitan dengan keotentikan dan keakuratan isi 

kurikulum tersebut; 
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3. Ulitily, yakni berkaitan dengan kegunaan isi kurikulum dalam 

mempersiapkan siswa menuju kehidupan dewasa; 

4. Learnablity, yakni kemampuan siswa dalam memahami isi 

kurikulum tersebut; 

5. Minat, yaitu berkaitan dengan minat siswa terhadap isi kurikulum 

tersebut. 

3. Aktivitas belajar; merupakan berbagai aktivitas yang diberikan pada 

pembelajar dalam situasi belajar-mengajar yang efektif. Aktivitas 

belajar ini didesain agar memungkinkan siswa memperoleh muatan 

yang ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan, terutama 

maksud dan tujuan kurikulum, dapat tercapai. 

4. Sumber; merupakan sumber atau resource yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan tersebut, seperti buku, perangkat lunak 

komputer, televise, proyektor, dan sebagainya. 

5. Evaluasi; merupakan penilaian tentang kemajuan belajar siswa yang 

dilakukan oleh pendidik secara bertahap, berkesinambungan, dan 

bersifat terbuka. 

2. Pengorganisasian Kurikulum 

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum 

yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan 

pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar 

sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. 
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Pengorganisasian kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan 

pelajaran yang ada dalam kurikulum, sehingga dalam hal ini, ada beberapa 

faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian kurikulum, di 

antaranya: 

1. Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran; dalam hal ini yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran adalah adanya integrasi 

antara aspek masyarakat (yang mencakup nilai budaya dan sosial) 

dengan aspek siswa (yang mencakup minat, bakat dan kebutuhan). Dan 

dalam hal ini, bukan hanya materi pelajaran yang harus diperhatikan, 

tetapi bagaimana urutan bahan tersebut dapat disajikan secara sistematis 

dalam kurikulum. 

2. Kontinuitas kurikulum; dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam 

pengorganisasian kurikulum adalah yang berkaitan dengan substansi 

bahan yang dipelajari siswa, agar jangan samapi terjadi pengulangan 

ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. 

3. Keseimbangan bahan pelajaran; dalam hal ini yang perlu diperhatikan 

adalah kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan yang terus terjadi. Oleh sebab itu dalam 

pengorganisasian kurikulum keseimbangan substansi isi kurikulum 

harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan siswa sebagai 

individu, tuntutan masyarakat, maupun kepentingan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam penentuan bahan 

pelajaran, aspek estetika, intelektual, moral, sosial-emosional, personal, 
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religius, seni-aspirasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi 

dalam isi kurikulum. 

4. Alokasi waktu; dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi 

waktu yang dibutukan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah 

materi yang disediakan. Maka untuk itu, penyusunan kalender 

pendidikan untuk mengetahui secara pasti jumlah jam tatap muka 

masing-masing pelajaran merupakan hal yang terpenting sebelum 

menetapkan bahan pelajaran. 

3. Implementasi Kurikulum 

Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan 

program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, 

kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil 

senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan 

karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta 

fisiknya. Implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan 

untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri. 

Maka dalam hal ini, pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat 

yang tepat untuk melaksanakan dan menguji validasi kurikulum. Dalam 

kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, 

alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan 

mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata. Perwujudan konsep, prinsip, 

dan aspek-aspek kurikulum tersebut seluruhnya terletak pada kemampuan 

guru sebagai implementator kurikulum. Oleh karena itu, gurulah kunci 
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pemegang pelaksana dan keberhasilan kurikulum. Gurulah yang bertindak 

sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum yang 

sebenarnya. 

Untuk itu, dalam mengelola implementasi kurikulum aspek 

kemampuan atau kompetensi guru perlu mendapat perhatian yang serius. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, pada pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa kompetensi 

sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

serta pendidikan anak usia dini meliputi: (1) kompetensi pedagogik; (2) 

kompetensi professional; (3) kompetensi kepribadian; dan (4) kompetensi 

sosial. 

Memperhatikan masalah kompetensi seorang guru secara 

professional merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah 

berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, 

dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di 

sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi professional akan 

menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara 

mengajar dimana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya 

mendengarkan. Metode yang digunakan oleh seorang guru tersebut   sudah 

tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini yang menuntut siswa aktif dan 

kreatif. 
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4. Evaluasi Kurikulum 

Yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum ialah suatu proses yang 

sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi/data untuk 

menentukan sejauh aman siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. 

Evaluasi kurikulum tersebut dimaksudkan untuk memeriksa kinerja 

kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator 

kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan 

kelayakan (feasibility) program. 

Dalam konteks pelaksanaan serta pengembangan kurikulum, evalusai 

merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan, karena dengan evaluasi 

akan dapat ditentukan nilai dan arti dari suatu kurikulum, sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu diperhatankan 

atau tidak. 

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap berbagai komponen 

pokok yang ada dalam kurikulum, di antara komponen yang dapat 

dievaluasi adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi Tujuan Pendidikan; merupakan evaluasi terhadap tujuan setiap 

mata pelajaran untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya, baik terhadap 

tingkat perkembangan siswa maupun ketercapaiannya dengan visi-misi 

lembaga pendidikan. 

2. Evaluasi terhadap Isi/Materi Kurikulum; merupakan evaluasi yang 

dilakukan terhadap seluruh pokok bahasan yang diberikan dalam setiap 
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mata pelajaran untuk mengetahui ketersesuaiannya dengan pengalaman, 

karakteristik lingkungan, serta perkembangan ilmu dan teknologi. 

3. Evaluasi terhadap Strategi Pembelajaran; merupakan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terutama di dalam 

kelas guna mengetahui apakah strategi pembelajaran yang dilaksanakan 

dapat berhasil dengan baik. 

4. Evaluasi terhadap Program Penilaian; merupakan evaluasi terhadap 

program penilaian yang dilaksanakan guru selama pelaksanaan 

pembelajaran baik secara harian, mingguan, semester, maupun penilaian 

akhir tahun pembelajaran. 

 

E. Kompetensi Supervisi  

Agar kepala sekolah dapat menjalankan konsep supervisi dengan baik 

maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikannya, seperti yang diuraikan 

dibawah ini.  

1. Tujuan Supervisi 

Agar pelaksanaan supervisi terfokus maka perlu ditetapkan tujuan 

dari supervisi tersebut. Menurut Suharsimi (2004:40) tujuan supervisi dapat 

dibedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum supervisi 

menunjuk pada makna supervisi yaitu memberikan bantuan teknis dan 

pembimbingan kepada guru dan staf sekolah yang lain. Sedangkan tujuan 

khusus diarahkan pada kinerja komponen-komponen supervisi yang tidak 
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lain adalah peserta didik, guru, dan staf lain, materi kurikulum, sarana 

prasarana, pengelolaan, serta lingkungan dan situasi umum.  

Rivai (1982) juga mengemukakan tujuan khusus dari supervisi 

yaitu membantu guru untuk mengerti tujuan pembelajaran, menyadari 

kebutuhan peserta didik, melaksanakan kepemimpinan efektif, menemukan 

kemampuan, menyesuaikan diri dan menemukan kesulitan belajar.   

Selanjutnya Piet (2000:19) menyatakan “tujuan supervisi adalah 

memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang dilakukan guru di kelas”.  Sahertian juga menyatakan bukan 

saja memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga untuk pengembangan 

potensi kualitas guru. Pendapat ini senada dengan pendapat yang 

dikemukakan Oliva dalam Piet (2000:19) bahwa sasaran supervisi 

pendidikan adalah mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan 

di sekolah, meningkatkan proses belajar-mengajar di sekolah dan 

mengembangkan seluruh staf di sekolah  

Pendapat lain dikemukakan oleh Yusuf (1994) yang menyatakan 

tujuan supervisi adalah; 1) memperbaiki tujuan khusus mengajar guru dan 

belajar peserta didik, 2) memperbaiki materi (bahan) dan kegiatan belajar-

mengajar, 3) memperbaiki metode yaitu cara mengorganisasi kegiatan 

belajar-mengajar, 4) memperbaiki penilaian proses belajar mengajar dan 

hasilnya, 5) memperbaiki penilaian atas media, 6) memperbaiki 

pembimbingan peserta didik atas kesulitan belajarnya, 7) memperbaiki 

sikap guru atas tugasnya.  
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Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

supervisi tidak hanya dirasakan untuk guru tapi juga akan berdampak pada 

keberhasilan peserta didik dalam belajar.  

2. Materi Supervisi 

Agar tujuan dari supervisi yang diberikan tercapai dengan baik, 

maka dalam pemberian supervisi perlu diperhatikan materi apa yang akan 

diberikan pada guru-guru. Bila materi yang diberikan tepat tentu akan 

berdampak baik pada proses belajar mengajar.  

Piet (2000:130) juga memberikan batasan dalam materi yang akan 

dibahas dalam hal supervisi ini yaitu; 

1) Masalah-masalah umum yang dihadapi dalam tugas mengajar dan 

mendidik yang mencakup; 

a. Membantu guru dalam menterjemahkan kurikulum dari pusat ke 

dalam bahasa belajar-mengajar. 

b. Membantu guru dalam meningkatkan program belajar mengajar 

seperti membantu dalam merancang program belajar mengajar, 

membantu dalam melaksanakan proses belajar mengajar, 

membantu dalam menilai proses dan hasil belajar mengajar. 

2) Masalah-masalah khusus yang dihadapi guru yang mencakup; 

a. Membantu guru dalam menghadapi kesulitan dalam mengajarkan 

tiap mata pelajaran.  

b. Membantu guru dalam memecahkan masalah-masalah pribadi 

(personal problem) yang berpengaruh terhadap kualitas kerja.  
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c. Membantu guru dalam menghadapi masalah khusus di tiap tingkat 

mulai dari SD sampai SMU. Misalnya, kesulitan dalam menguasai 

konsep bidang studi yang diajarkan, bahasa buku yang kurang 

dimengerti dan sebagainya.  

Soetopo dan Soemanto (1988) menyatakan bahwa materi supervisi 

mencakup; 1) bimbingan kepada guru-guru dalam memilih dan 

mengorganisir bahan pelajaran , 2) membantu guru menyesuaikan 

pembelajaran dengan perbedaan individual, 3) membantu guru dalam 

membina bimbingan belajar peserta didik, baik berupa program perbaikan 

maupun pengayaan, 4) membina aktivitas dan pelayanan guru-guru, 

termasuk dalam melengkapi masalah secara individual.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa materi 

supervisi tidak hanya sebatas bidang pembelajaran saja tapi juga mencakup 

masalah guru di luar pembelajaran seperti masalah pribadi yang dapat 

menganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya.  

3. Proses Supervisi 

Agar supervisi dapat berjalan dengan lancar maka perlu 

diperhatikan bagaimana proses supervisi yang akan dilakukan. Dalam hal 

ini Rivai (1982) memberikan pengertian bahwa proses supervisi 

merupakan: 
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Serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta 
berhubungan satu sama lain dan diarahkan kepada satu 
tujuan, yang secara garis besarnya kegiatan supervisi dapat 
dibagi atas tiga yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi.  
 
Pemahaman proses supervisi oleh kepala sekolah akan memberikan 

hasil maksimal yang terealisasi dari peningkatan kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya. 

1) Perencanaan Supervisi 

Perencanaan supervisi oleh kepala sekolah perlu disusun agar 

terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Tanpa perencanaan 

yang matang oleh kepala sekolah akan memberikan hasil yang tidak 

baik atau mengecewakan banyak pihak.  

Dalam perencanan perlu disusun tujuan dari supervisi yang 

akan dilakukan, alasan perlunya supervisi dilaksanakan, metoda apa 

yang akan digunakan oleh kepala sekolah, siapa saja yang akan 

dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan yang terpenting menyusun 

program supervisi dengan baik.  

2) Pelaksanaan Supervisi 

Setelah perencanaan yang disusun dengan matang, maka 

kegiatan supervisi dapat dilakukan sesuai dengan rencana tersebut. 

Menurut Rivai (1982:36) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam pelaksanaan supervisi ini yaitu a) pengumpulan data, b) 

penilaian, c) deteksi kelemahan, d) memperbaiki kelemahan, dan e) 

bimbingan dan pengembangan. Berikut penjelasannya; 
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(1) Pengumpulan data. Pengumpulan data digunakan untuk 

mengetahui atau menemukan kekurangan atau kelemahan guru. 

Data-data tersebut dapat berupa keseluruhan situasi belajar-

mengajar, baik peserta didik, guru, program pembelajaran, 

alat/fasilitas, dan kondisi yang ada pada saat itu. Pengumpulan 

data ini dapat dilakukan dengan observasi, kunjungan kelas, 

menggunakan kuesioner dan sebagainya.  

(2) Penilaian. Data yang telah dikumpulkan tadi perlu dinilai. 

Penilaian dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik, guru, 

serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses 

belajar mengajar. Penilaian akan memberikan perbandingan 

keberhasilan guru dari sebelumnya. 

(3) Deteksi kelemahan. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai 

supervisor perlu memperhatikan kelemahan-kelemahan yang 

dihadapi guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya yaitu dalam 

hal penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, 

penggunaan metoda, hubungan antar personel dan administrasi 

kelas. 

(4) Memperbaiki kelemahan. Setelah dideteksi kelemahan yang 

dihadapi maka perlu diperbaiki kelemahan tersebut atau 

ditingkatkan kemampuannya. Memperbaiki kelemahan ini dapat 

diinformasikan oleh kepala sekolah secara langsug atau tidak 

langsung, demonstrasi mengajar, kunjungan kelas, memberikan 
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tugas bacaan, memberikan kesempatan mengikuti penataran 

dalam berbagai bentuk dan sebagainya.  

(5) Bimbingan dan pengembangan. Kepala sekolah perlu 

memberikan bimbingan kepada guru-guru agar memperoleh 

kemampuan yang lebih maksimal. Bimbingan dan 

pengembangan dapat diberikan dengan cara kunjungan kelas, 

pertemuan pribadi, observasi dan diskusi. Hal ini berguna untuk 

melihat kemajuan dari proses bimbingan.  

3) Evaluasi Supervisi 

Evaluasi supervisi penting untuk dilakukan untuk mengetahui 

tujuan yang sudah tercapai. Dalam hal ini Rivai (1982) mengemukakan 

sasaran dari evaluasi supervisi adalah a) murid, yang mencakup hasil 

belajar, wawasan, minat, motivasi, dan hubungan sosial anak, 2) guru, 

seperti kemampuan dalam kegiatan belajar, kreativitas, semangat kerja, 

situasi dan iklim organisasi sekolah, 3) supervisor (kepala sekolah), 

seperti tujuan melakukan supervisi, metode dan teknik, kepemimpinan, 

kemampuan berkomunikasi dan lain-lain. 

Evaluasi mencakup semua bidang mulai dari proses sampai 

pelaksanaannya. Adapun hasil yang ingin dicapai dalam supervisi 

adalah peningkatan situasi belajar mengajar, karena itu sasaran evaluasi 

hasil supervisi adalah peserta didik.  

Selanjutnya, proses supervisi berkaitan dengan usaha supervisor 

untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuannya. Oleh 
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karena itu,  yang jadi sasaran evaluasi proses adalah guru. Dalam hal 

ini yang dievaluasi adalah kelebihan dan kelemahan guru, kemampuan 

dalam kegiatan belajar mengajar dan kemajuan, perkembangan 

kreativitas, semangat kerja, serta situasi dan suasana sekolah.  Teknik 

yang digunakan dapat berupa wawancara, angket, observasi 

penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan 

memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga seperti sesama guru, 

pegawai dan orang tua.  

Terakhir adalah evaluasi pelaksanaan supervisi. Sasarannya 

adalah supervisor. Supervisor perlu menilai apa yang dilakukannya, 

mulai dari tujuan yang dirumuskan, metoda dan teknik yang digunakan, 

sikap kepemimpinan, dan kemampuan berkomunikasi. Teknik yang 

digunakan adalah angket, wawancara dan daftar penilaian sendiri.  

Efektivitas supervisi dapat dinilai dengan mengukur dan 

melukiskan perubahan-perubahan dan perbaikan secara khusus sesuai 

dengan unsur-unsur yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu. 

Hariwung (1989:196) menyatakan hal-hal yang dapat dievaluasi 

tentang efektivitas program supervisi yang dilancarkan yaitu;  

a) Pertumbuhan  dan perkembangan peserta didik ke 
arah tujuan dan sasaran pendidikan yang dapat 
diakui 

b) Perbaikan kurikulum 
c) Perbaikan pelaksanaan pembelajaran sebagai-mana 

juga perkembangan guru secara perorangan dan 
secara profesional. 

d) Perbaikan dalam kualitas dan penggunaan material 
serta alat bantu belajar, 
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e) Perbaikan koordinasi pekerjaan dan kehar-monisan 
kerja 

f) Perbaikan hubungan sekolah dan masyarakat. 
 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan dengan 

adanya evaluasi terhadap program supervisi akan dapat diketahui 

keberhasilan yang dicapai, dapat mendeteksi kelemahan-kelemahan dan 

kebutuhan terhadap perbaikan program lebih lanjut. Evaluasi akan 

dapat menimbulkan umpan balik untuk mengarahkan kembali 

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan rencana dari rencana 

semula menuju tujuan yang akan dicapai. 

4. Teknik Supervisi 

Menurut Rivai (1982:32) teknik supervisi terdiri dari dua yaitu 

teknik individual dan teknik kelompok. Sedangkan dilihat dari lansung 

tidaknya supervisor menghadapi orang yang disupervisi, teknik supervisi 

dibedakan atas teknik langsung dan teknik tidak langsung.  

1)   Teknik individual (individual technique) 

Menurut Piet (2000:52) teknik individual yaitu teknik yang 

dilaksanakan untuk seorang guru secara individual. Teknik ini dapat 

berupa; a) kunjungan kelas, b) observasi kelas, c) percakapan pribadi, 

d) saling mengunjungi kelas, e) menilai diri sendiri. Secara rinci 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Kunjungan kelas yaitu supervisor langsung datang ke kelas untuk 

memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya.  
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b) Observasi kelas. Supervisor mengobservasi situasi belajar 

mengajar yang dilakukan guru.  

c) Percakapan pribadi. Supervisor berbicara dengan guru secara 

individual, membicarakan masalah-masalah yang dihadapi guru.  

d) Saling mengunjungi kelas. Terutama dilakukan untuk belajar 

pada teman dengan mengamati secara langsung guru lain yang 

sudah baik proses pembelajarannya.  

e) Menilai diri sendiri. Agar menggunakan format penilaian diri 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sendiri dalam 

mengajar.  

2) Teknik kelompok (group technique) 

Teknik kelompok menurut Piet (2000:52) adalah “teknik-

teknik yang dilakukan untuk melayani lebih dari satu orang”. Teknik 

kelompok ini dapat berupa pertemuan orientasi bagi guru baru, rapat 

guru, studi antar kelompok guru, diskusi, seminar, diskusi panel, 

buletin supervisi, demonstrasi mengajar, perpustakaan jabatan, dan 

perjalanan sekolah untuk anggota staf.  

Berdasarkan uraian di atas maka indikator dari pelaksanaan supervisi 

oleh kepala sekolah adalah; 1) program supervisi, 2) proses pelaksanaan 

supervisi, 3) teknik yang digunakan, dan 4) materi yang disupervisi.  
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F. Kepala Sekolah Efektif 

Berbagai teori mengemukakan tentang kepala sekolah efektif. Berikut 

pendapat Mulyasa (2007:126) mengemukakan bahwa kepala sekolah yang efektif 

itu terlihat dari kriteria berikut: 

1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan 
proses pembelajaran yang baik, lancar dan produktif. 

2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan  
3.  
4. waktu yang telah ditetapkan. 
5. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan 

masyarakat  sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif 
dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. 

6. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai 
dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di 
sekolah.  

7. Bekerja dengan tim manajemen serta 
8. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  
 

 
Selain itu, Pidarta dalam Mulayasa (2007:126) juga mengemukakan tiga 

keterampilan yang harus dimiliki kepala sekolah dalam menjalankan keefektifan 

kepemimpinannya yaitu: 1) keterampilan konseptual, yaitu keterampilan untuk 

memahami dan mengoperasikan organisasi, 2) keterampilan manusiawi yaitu 

keterampilan untuk bekerjasama, memotivasi, dan memimpin; serta 3) 

keterampilan teknk yaitu keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, 

tkenik serta perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. 

Depdiknas (2007:16) juga mengemukakan bahwa kepala sekolah hendaknya 

mampu: 
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1. Mempraktekan pendekatan kepemimpinan partisipatif 
terutama dalam proses pengambilan keputusan 

2. Menampilkan gaya kepemimpinan yang demokratis, lugas 
dan terbuka 

3. Menyiapkan waktu untuk berkomunikasi secara terbuka 
dengan para guru, staf dan siswa 

4. Menekankan kepada guru dan staf untuk memenuhi 
norma-norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi 

5. Memantau kemajuan belajar siswa melalui guru sesering 
mungkin berdasarkan pada data prestasi belajarnya. 

6. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan komite 
sekolah,  guru dan staf mengenai topik-topik yang 
memerlukan perhatian 

7. Membimbing dan guru memecahkan masalah-masalah 
pekerjaan mereka sendiri dan bersedia memberikan 
bantuan bila diperlukan 

8. Menjamin pelaksanaan program pembelajaran dan 
mengalokasikan dana sesuai dengan yang telah ditentukan 

9. Melakukan kunjungan-kunjungan kelas untuk mengamati 
secara langsung kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
oleh guru.  

10. Memberikan dukungan pada guru untuk menegakkan 
disiplin siswa 

11. Menunjukkan sikap dan perilaku yang menjadi panutan 
atau model bagi guru dan siswa. 

12. Membangun kelompok kerja aktif 
13. Memiliki komitmen yang jelas terhadap penjaminan mutu 

lulusan sekolah 
 

Jadi dengan adanya kriteria kepala sekolah yang efektif di atas, akan 

mempermudah kepala sekolah dalam menjalankan kompentensinya dalam bidang 

manajerial kurikulum dan supervisi.  

 
G. Tugas dan Peran Kepala Sekolah 

Kepala sekolah yang profesional harus tahu apa yang menjadi tugas dan 

tanggung jawabnya, seperti yang dikemukakan oleh Blumberg dalam Salfen Hasri 

(2002:22) bahwa tugas kepala sekolah ditujukan untuk: 
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1. Menjaga agar segala sesuatu berjalan dengan aman 
2. Menangani dan menghindari konflik 
3. Menyembuhkan luka psikologi 
4. Mengawasi kerja orang lain 
5. Menerapkan ide-ide pendidikan 

 
Selain itu Vaithzal Rivai (2009:283) juga mengemukakan tugas seorang 

pemimpin itu dalam hal ini kepala sekolah adalah: 

1. Bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi 
2. Menciptakan keseimbangan dalam rangka pencapaian tujuan 
3. Seorang pemikir, konseptor 
4. Melaksanakan tugas dengan menggunakan orang lain 
5. Sebagai penengah 
6. Sebagai seorang politisi 
7. Sebagai seorang diplomat 
8. Pengambil keputusan 

 
Untuk menjalankan kepemimpinan yang optimal kepala sekolah diharapkan 

juga memahami apa yang menjadi peranan dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Adapun peran-peran kepala sekolah yang menjalankan kepemimpinannya adalah 

seperti yang diungkapkan oleh Wahjosumidjo (2002:90) adalah: 1. peranan 

hubungan antar perseorangan; 2. peranan informasional; 3. Sebagai pengambil 

keputusan. 

1. Peranan hubungan antar perseorangan 

a. Figurehead, figurehead berarti lambang dengan pengertian sebagai kepala 

sekolah sebagai lambang sekolah.  

b. Kepemimpinan (Leadership). Kepala sekolah adalah pemimpin untuk 

menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah sehingga dapat 

melahirkan etos kerja dan peoduktivitas yang tinggi untuk mencapai 

tujuan. 
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c. Penghubung (liasion). Kepala sekolah menjadi penghubung antara 

kepentingan kepala sekolah dengan kepentingan lingkungan di luar 

sekolah. Sedangkan secara internal kepala sekolah menjadi perantara 

antara guru, staf dan siswa. 

2. Peranan informasional 

a. Sebagai monitor. Kepala sekolah selalu mengadakan pengamatan terhadap 

lingkungan karena kemungkinan adanya informasi-informasi yang 

berpengaruh terhadap sekolah. 

b. Sebagai disseminator. Kepala sekolah bertanggungjawab untuk 

menyebarluaskan dan memabagi-bagi informasi kepada para guru, staf, dan 

orang tua murid. 

c. Spokesman. Kepala sekolah menyabarkan informasi kepada lingkungan di 

luar yang dianggap perlu. 

3. Sebagai pengambil keputusan 

a. Enterpreneur. Kepala sekolah selalu berusaha memperbaiki penampilan 

sekolah melalui berbagai macam pemikiran program-program yang baru 

serta malakukan survey untuk mempelajari berbagai persoalan yang timbul 

di lingkungan sekolah. 

b. Orang yang memperhatikan gangguan (Disturbance handler). Kepala 

sekolah harus mampu mengantisipasi gangguan yang timbul dengan 

memperhatikan situasi dan ketepatan keputusan yang diambil. 

c. Orang yang menyediakan segala sumber (A Resource Allocater). Kepala 

sekolah bertanggungjawab untuk menentukan dan meneliti siapa yang akan 
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memperoleh atau menerima sumber-sumber yang disediakan dan 

dibagikan. 

d. A negotiator roles. Kepala sekolah harus mampu untuk mengadakan 

pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar dalam memnuhi 

kebutuhan sekolah. 
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H. Kerangka Pemikirian  

Kompetensi kepala sekolah perlu dikembangkan dengan baik, sehingga 

kepala sekolah mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Diantara 

kompetensi yang mesti dimiliki oleh kepala sekolah adalah manajerial dan 

supervisi. Peneliti akan mencoba melihat bagaimana kompetensi yang dimiliki 

kepala sekolah SMKN  Kota Sawahlunto. Berikut kerangka konseptual dari 

penelitian ini: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1:  Kerangka Pemikiran Kompetensi Kepala Sekolah  SMKN  Kota 

Sawahlunto 
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BAB V 

METODE PENELITIAN 

 
A.  Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu mengungkapkan suatu 

masalah/keadaan/peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk 

mengungkapkan fakta (fact finding). Penelitian ini akan mendeskripsikan, 

mengungkapkan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan kompetensi 

kepala sekolah SMKN  Kota Sawahlunto. 

 

B. Defenisi Operasional 

Kompetensi kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan yang harus dimiliki kepala sekolah dalam bentuk pengetahuan, sikap 

dan keterampilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun kompetensi 

yang akan penulis ukur adalah manajerial bidang kurikulum dan kompetensi 

supervisi. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah seluruh guru SMKN  Kota Sawahlunto yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012, yang berjumlah 170 orang. 

Penyebaran populasi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.  
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Tabel 2. Penyebaran Populasi SMKN  Kota Sawahlunto 

No Sekolah Jumlah 

1 SMK N 1 86 

2 SMK N 2 84 

  Jumlah 170 

 
2. Sampel 

Mengingat jumlah populasi yang cukup besar, maka akan dilakukan 

penarikan sampel dengan menggunakan teknik . Pengambilan sampel penulis 

menggunakan pendapat Arikunto (1989:126) menyatakan bahwa bila jumlah 

populasi kurang dari 100 orang lebih baik diambil semuanya sebagai sampel 

penelitian, bila populasi besar dari 100 orang dapat diambil sampel 10%-15% 

atau 20%-25% dari populasi.  Tabel 3 berikut menyajikan sampel setelah 25%. 

Tabel 3. Perhitungan Sampel 

No Sekolah Populasi Sampel 
25% 

Jumlah 
Sampel 

25% 
1 SMK N 1 86 21,5 22 

2 SMK N 2 84 21 21 

  Jumlah 170 170 43 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dari variabel 

penelitian adalah ini angket model skala Likert dengan lima alternatif  jawaban 

yaitu selalu (SL), sering (SR), Kadang-Kadang (KD), jarang (JR)  dan tidak pernah 

(TP). 

Penyusunan angket mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Merumuskan variabel penelitian menjadi dimensi kompetensi yang akan diukur 

dan kompetensi apa yang akan diukur seperti terdapat pada Tabel 3. 

2. Pembuatan kisi-kisi instrumen berdasarkan variabel dan dimensi serta 

kompetensi yang akan diukur.  

3. Penyusunan butir-butir pernyataan dari setiap kompetensi  penelitian yang akan 

diukur 

4. Menganalisis kembali instrumen penelitian untuk memperoleh kesahihan butir-

butir sesuai dengan konstruk. Tabel 4 menjelaskan tentang variabel dan aspek 

yang diteliti. 

5. Melakukan uji coba kepada 10 orang responden dari anggota populasi yang 

tidak terpilih sebagai sampel penelitian. Ujicoba instrument dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas masing-masing angket.  

6. Sedangkan uji validitas digunakan rumus rank method of correlation (metode 

Spearman) yang dikemukakan oleh Purwanto (1992:139) seperti dibawah ini: 

Rho xy = 
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Dimana: 

∑D   =   Jumlah beda (Rank total – Rank total maksimal) 

 N = Jumlah sampel 

7. Untuk mengetahui reliabilitas digunakan rumus Alpha yang dikemukakan oleh 

Arikunto (1997:106) 

r11 = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
∑

t
t

n
n

2

2

1
1 σ

σ
 

Dimana: 

∑ t2σ  = Jumlah varian total 

t2σ   = Varian total 

n  = Jumlah item 

Tabel  4.  Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

No

. 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

No. Butir 

1.  Kompetensi 

Manajerial dalam 

bidang Kurikulum

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pengarahan 

4. Pengawasan 

1 – 6 

7 – 12 

13 – 18 

19 – 25  

2.  Pelaksanaan 

Supervisi oleh 

Kepala Sekolah 

1. Program supervisi 

2. Proses pelaksanaan 

supervisi 

3. Teknik yang digunakan 

4. Materi yang disupervisi.   

1 – 5 

6 – 10 

 

11 – 17 

18 – 25  
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E. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah data primer yang 

merupakan data yang dibutuhkan secara langsung dari sumber pertama yaitu 

tentang “Kompetensi Kepala Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

Kota Sawahlunto” 

2. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis data dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data 

adalah guru-guru SMKN Kota Sawahlunto yang terpilih menjadi sampel 

penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Verifikasi data, yaitu angket yang telah dikembalikan dicek kebenarannya. 

Kalau ada yang kurang lengkap diusahakan untuk melengkapinya. 

2. Klasifikasi dan tabulasi data. 

3. Menghitung frekuensi dari masing-masing alternatif jawaban yang diberikan. 

4. Menghitung presentase jawaban dengan rumus presentase seperti yang 

diungkapkan oleh Sudjana (1989) sebagai berikut : 

P = 
F
N

 x 100 % 
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Keterangan : 

P = Presentase jawaban 

F = Frekuensi 

N = Total frekuensi 

5. Menghitung skor rata-rata jawaban responden dengan rumus sebagai berikut : 

X = ∑X
N

 

Keterangan : 

X = Rata-rata (mean) 

∑X = Jumlah total nilai 

N = Jumlah responden 

6. Membuat kategori guna melihat data secara kualitatif dan untuk menentukan 

kualitas dari kompetensi kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto dengan 

menggunakan kriteria Sudjana (1982) sebagai berikut: 

Persentase Interpretasi  

90-100 % Sangat baik 

80-89 % Baik 

65-79 % Cukup 

55-64 % Kurang baik 

0-54 % Tidak baik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bagian ini dikemukakan temuan-temuan berupa deskripsi data tentang 

Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  Kota Sawahlunto, dalam hal 

1) kompetensi manajerial bidang kurikulum oleh kepala sekolah tentang perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, 2) kompetensi supervisi oleh kepala 

sekolah tentang  program supervisi, proses pelaksanaan supervisi, teknik yang 

digunakan dan materi yang disupervisi.  

Perlu penulis jelaskan, bahwa penelitian ini  dilakukan pada 43 responen dan 

telah diambil 10 responden untuk uji coba. Hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Kompetensi Kepala SMKN Kota Sawahlunto dapat dilihat secara terperinci pada tabel-

tabel berikut. 

A. Deskripsi Data 

1. Kompetensi Manajerial Bidang Kurikulum Kepala Sekolah SMKN Kota 

Sawahlunto 

Hasil pengelohan data tentang kompetensi manajerial kepala sekolah 

dalam bidang kurikulum dapat dilihat dari empat indikator yaitu a) 

perencanaan, b) pengorganisasian, c) pengarahan dan d) pengawasan. 

a. Perencanaan 

Data mengenai kompetensi manajerial kepala sekolah bidang kurikulum 

dalam hal perencanaan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut: 
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Tabel 5 

Perencanaan Kurikulum oleh Kepala  SMKN Kota Sawahlunto 
 

No Kegiatan Selalu Sering Kadang Jarang T. Pernah Jumlah 

    F % F % F % F % F % F % 

1. Merencanakan waktu 
efektif pelaksanaan 
kurikulum  

23 53,49 10 23,26 4 9,302 6 13,95 0 0 43 100 

2. Merancang waktu 
pelaksanaan ujian 
semester 

20 46,51 12 27,91 6 13,95 4 9,302 1 2,326 43 100 

3. Merancang waktu ujian 
naik kelas dilaksanakan 

15 34,88 19 44,19 7 16,28 2 4,651 0 0 43 100 

4. Bersama guru merancang 
bentuk-bentuk kegiatan 
ekstra kurikuler  

10 23,26 14 32,56 6 13,95 12 27,91 1 2,326 43 100 

5. Menyusun waktu 
pelaksanaan kegiatan 
ekstra kurikuler bersama 
guru 

12 27,91 20 46,51 7 16,28 2 4,651 2 4,651 43 100 

6. Merancang fasilitas 
pendukung pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran 

16 37,21 12 27,91 9 20,93 4 9,302 2 4,651 43 100 

    16 37,2 14,5 33,7 6,5 15,1 5 11,6 1 2,33 43 100 

Pada Tabel 5 di atas dapat dilihat rata-rata 70,9% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi 

manajerial dalam hal perencanaan kurikulum, 15,1% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 14% responden menyatakan jarang dan 

tidak pernah. 

Jika dilihat dari persentase tertinggi 79,1% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering merancang waktu ujian naik kelas, 16,28% 

responden menyatakan kadang-kadang, dan 4,65% responden menyatakan 

jarang dan tidak pernah. Selanjutnya, 76,7% responden menyatakan kepala 

sekolah selalu dan sering merencanakan waktu efektif pelaksanaan kurikulum di 

sekolah, 9,30% responden menyatakan kadang-kadang, dan 14% responden 

menyatakan jarang dan tidak pernah.  
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Sedangkan, jika dilihat persentase terendah 55,8% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering bersama guru merancang 

bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler yang akan dilaksanakan, 13,95%% 

responden menyatakan kadang-kadang, dan 30,2% responden menyatakan 

jarang dan tidak pernah. Selanjutnya, persentase terendah  65,1% kepala 

sekolah menyatakan selalu dan sering merancang fasilitas pendukung 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 20,93% responden menyatakan kadang-

kadang, dan 14% menyatakan jarang dan tidak pernah.  

b. Pengorganisasian 

Data mengenai kompetensi manajerial kepala sekolah bidang kurikulum 

dalam hal pengorganisasian dapat dilihat pada Tabel 6 berikut: 

Tabel 6 

Pengorganisasian  Kurikulum oleh Kepala  SMKN Kota Sawahlunto 
 

No Kegiatan Selalu Sering Kadang Jarang T. Pernah Jumlah 

    F % F % F % F % F % F % 
1 Mengelompokkan tugas yang 

akan di bagikan kepada guru 20 46,51 11 25,58 6 13,95 6 13,95 0 0 43 100 

2 Membagi tugas guru 
keahliannya 18 41,86 12 27,91 9 20,93 3 6,977 1 2,326 43 100 

3 Memberikan beban mengajar 
guru secara merata  13 30,23 18 41,86 7 16,28 5 11,63 0 0 43 100 

4 Memberi tugas tambahan 
kepada guru  8 18,6 13 30,23 7 16,28 13 30,23 2 4,651 43 100 

5 Menyusun jadwal pelajaran 
secara bervariasi antara mata 
pelajaran eksakta dengan 
pelajaran IPS dan bahasa 
setiap hari 

17 39,53 13 30,23 7 16,28 6 13,95 0 0 43 100 

6 Menentukan bentuk kegiatan 
ekstra kurikuler yang akan 
dilaksanakan di sekolah 

14 32,56 10 23,26 13 30,23 3 6,977 3 6,977 43 100 

    15 34,9 12,8 29,8 8,17 19 6 14 1 2,33 43 100 
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Pada Tabel 6 di atas dapat dilihat rata-rata 64,73% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi 

manajerial dalam hal pengorganisasian kurikulum, 19% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 16,28% responden menyatakan jarang dan 

tidak pernah. 

Jika dilihat dari persentase tertinggi 72,09% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering mengelompokkan tugas yang akan diberikan 

kepada guru, 13,95% responden menyatakan kadang-kadang, dan 14% 

responden menyatakan jarang dan tidak pernah. Persentase tersebut sama 

halnya  dengan persentase yang sama menyatakan kepala sekolah 

memberikan beban tugas kepada guru secara merata. 

Sedangkan, jika dilihat persentase terendah 55,8% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering menentukan bentuk-bentuk 

kegiatan ekstra kurikuler yang akan dilaksanakan, 30,23%% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 14,6% responden menyatakan jarang dan 

tidak pernah. Selanjutnya, persentase terendah  48,8% kepala sekolah 

menyatakan selalu dan sering memberikan tugas tambahan kepada guru 

terutama bagi guru yang kurang jam wajibnya, 16,28% responden menyatakan 

kadang-kadang, dan 34,9% menyatakan jarang dan tidak pernah.  

c. Pengarahan 

Data mengenai kompetensi manajerial kepala sekolah bidang kurikulum 

dalam hal pengarahan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut: 
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Tabel 7 

Pengarahan Kurikulum oleh Kepala  SMKN Kota Sawahlunto 
 

No Kegiatan Selalu Sering Kadang Jarang T. Pernah Jumlah 

F % F % F % F % F % F % 
1 Menjelaskan cara 

penyusunan program 
tahunan/silabus dan RPP 
kepada guru 

12 27,91 20 46,51 4 9,302 7 16,28 0 0 43 100 

2 Memberikan petunjuk 
kepada guru dalam 
menyusun rencana 
program pengajaran harian 

15 34,88 20 46,51 4 9,302 4 9,302 0 0 43 100 

3 Menjelaskan bentuk tugas 
yang akan dilaksanakan 
guru dalam pelaksanaan 
kurikulum 

18 41,86 16 37,21 7 16,28 2 4,651 0 0 43 100 

4 Memberikan petunjuk 
kepada guru bila ada tugas 
baru yang akan 
dilaksanakan 

14 32,56 15 34,88 9 20,93 5 11,63 0 0 43 100 

5 Menjelaskan tugas dan 
tanggung jawab yang 
harus dilaksanakan 
masing-masing guru 

9 20,93 12 27,91 8 18,6 12 27,91 2 4,651 43 100 

6 Menyediakan fasilitas 
pendukung bagi 
pelaksanaan tugas 
mengajar yang 
dilaksanakan guru 

10 23,26 11 25,58 14 32,56 6 13,95 2 4,651 43 100 

13 30,2 15,7 36,4 7,67 17,8 6 14 0,67 1,55 43 100 

 

Pada Tabel 7 di atas dapat dilihat rata-rata 66,7% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi 

manajerial dalam hal pengarahan kurikulum, 17,8% responden menyatakan 

kadang-kadang, dan 15,5% responden menyatakan jarang dan tidak pernah. 

Jika dilihat dari persentase tertinggi 81,4% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering memberikan petunjuk kepada guru dalam 

menyusun rencana program pengajaran harian, 9,30% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 9,3% responden menyatakan jarang dan 

tidak pernah. Selanjutnya, 79,1% responden menyatakan kepala sekolah 

selalu dan sering menjelaskan bentuk tugas yang akan dilaksanakan guru 
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dalam pelaksanaan kurikulum, 16,28% responden menyatakan kadang-kadang, 

dan 4,65% responden menyatakan jarang dan tidak pernah.  

Sedangkan, jika dilihat persentase terendah 48,8% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering menjelaskan tugas dan 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan masing-masing guru, 18,6% 

responden menyatakan kadang-kadang, dan 32,6% responden menyatakan 

jarang dan tidak pernah. Selanjutnya, persentase tersebut sama halnya  

dengan persentase kepala sekolah menyediakan fasilitas pendukung bagi 

pelaksanaan tugas mengajar yang dilaksanakan guru. 

d. Pengawasan 

Data mengenai kompetensi manajerial kepala sekolah bidang kurikulum 

dalam hal pengawasan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut: 

Tabel 8 

Pengawasan Kurikulum oleh Kepala  SMKN Kota Sawahlunto 
 

No Kegiatan Selalu Sering Kadang Jarang T. Pernah Jumlah 

    F % F % F % F % F % F % 
1 Memerikasa program 

pengajaran guru-guru 9 20,93 18 41,86 5 11,63 11 25,58 0 0 43 100 

2 Meminta guru-guru 
untuk menyerahkan RPP 
harian 

20 46,51 13 30,23 8 18,6 2 4,651 0 0 43 100 

3 Sewaktu-waktu 
mengunjungi guru di 
kelas saat mengajar  

9 20,93 13 30,23 12 27,91 7 16,28 2 4,65 43 100 

4 Meminta batas pelajaran 
yang pada guru 16 37,21 10 23,3 4 9,302 12 27,91 1 2,32 43 100 

5 Mengawasi pelaksanaan 
ujian yang dilakukan 
guru 

13 30,23 14 32,6 9 20,93 5 11,63 2 4,651 43 100 

6 Meminta guru untuk 
menyerahkan hasil 
evaluasi 

9 20,93 15 34,9 6 13,95 12 27,91 1 2,32 43 100 

7 Menanyakan kepada 
guru tindak lanjut hasil 
evaluasi  

12 27,91 13 30,3 12 27,9 4 9,30 2 4,65 43 100 

    12,6 29,2 13,7 31,9 8 18,6 7,57 17,6 1,14 2,66 43 100 
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Pada Tabel 8 di atas dapat dilihat rata-rata 61,1% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi 

manajerial dalam hal pengawaswan kurikulum, 18,6% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 20,27% responden menyatakan jarang dan 

tidak pernah. 

Jika dilihat dari persentase tertinggi 76,7% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering meminta guru-guru untuk menyerahkan 

RPP harian, 18,6% responden menyatakan kadang-kadang, dan 4,65% 

responden menyatakan jarang dan tidak pernah. Selanjutnya, 62,8% 

responden menyatakan kepala sekolah selalu dan sering memerikasa 

program pengajaran guru-guru, 20,93% responden menyatakan kadang-

kadang, dan 16,3% responden menyatakan jarang dan tidak pernah.  

Sedangkan, jika dilihat persentase terendah 51,2% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering sewaktu-waktu mengunjungi 

guru di kelas saat mengajar, 27,91%% responden menyatakan kadang-

kadang, dan 20,9% responden menyatakan jarang dan tidak pernah. 

Selanjutnya, persentase terendah  55,8% kepala sekolah menyatakan selalu 

dan sering meminta guru untuk menyerahkan hasil evaluasi, 13,93% 

responden menyatakan kadang-kadang, dan 30,2% menyatakan jarang dan 

tidak pernah.  

Persentase rata-rata keseluruhan dari kompetensi manajerial kepala 

sekolah bidang kurikulum yang menyatakan selalu, sering, kadang-kadang, 
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jarang, dan tidak pernah dapat dilihat rekapitulasinya pada Tabel 9 berikut 

ini. 

Tabel 9 

Rekapitulasi Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 
 

No Kompetensi Manajerial 
Bidang Kurikulum Selalu Sering Kadang Jarang T. 

Pernah Jumlah 

1 Perencanaan 37,21 33,72 15,12 11,63 2,326 100 
2 Pengorganisasian 34,88 29,84 18,99 13,95 2,326 100 
3 Pengarahan 30,23 36,43 17,83 13,95 1,55 100 
4 Pengawasan 29,24 31,89 18,6 17,61 2,658 100 
    32,9 33 17,6 14,3 2,21 100 

 

Pada Tabel 9 di atas dapat dilihat rata-rata  65,86% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi 

manajerial bidang kurikulum, 17,6% responden menyatakan kadang-

kadang, dan 16,5% responden menyatakan jarang dan tidak pernah. 

Jika dilihat dari persentase tertinggi 70,93% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi manajerial 

bidang kurikulum dalam hal perencanaan, 15,12% responden menyatakan 

kadang-kadang, dan 13,95% responden menyatakan jarang dan tidak 

pernah. 

Sedangkan persentase terendah 61,13% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering  melaksanakan kompetensi manajerial 

bidang kurikulum dalam hal pengawasan, 18,6% responden menyatakan 

kadang-kadang, dan 20,27% responden menyatakan jarang dan tidak 

pernah. 
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2. Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah SMKN Kota Sawahlunto 

Hasil pengelohan data tentang kompetensi manajerial kepala sekolah 

dalam bidang supervisi dapat dilihat dari empat indikator yaitu a) program 

supervisi, b) proses pelaksanaan supervisi, c) teknik supervisi dan d) materi 

yang disupervisi. 

a. Program Supervisi 

Data mengenai kompetensi supervisi kepala sekolah dalam hal program 

supervisi dapat dilihat pada Tabel 10 berikut. 

Tabel 10 

Program Supervisi oleh Kepala  SMKN Kota Sawahlunto 
 

No Kegiatan Selalu Sering Kadang Jarang T. Pernah Jumlah 
    F % F % F % F % F % F % 

1 Mengumpulkan berbagai 
informasi tentang situasi 
pembelajaran. 

17 39,5 14 32,6 6 14 5 11,6 1 2,33 43 100 

2 Menyediakan program yang 
telah disusun secara 
sistematis. 

18 41,9 14 32,6 9 20,9 2 4,65 0 0 43 100 

3 Meminta masukan dan 
kritikan kepada guru-guru 
untuk penyusunan program 
supervisi. 

15 34,9 19 44,2 6 14 2 4,65 1 2,33 43 100 

4 Program supervisi disusun  
sesuai dengan analisis 
kebutuhan. 

12 27,9 10 23,3 10 23,3 7 16,3 4 9,3 43 100 

5 Implementasi program 
suvervisi disampaikan kepada 
guru 

10 23,3 10 23,3 11 25,6 7 16,3 5 11,6 43 100 

    14,4 33,5 13,4 31,2 8,4 19,5 4,6 10,7 2,2 5,12 43 100 
 

Pada Tabel 10 di atas dapat dilihat rata-rata 64,65% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi 

supervisi dalam hal program supervisi, 19,53% responden menyatakan 

kadang-kadang, dan 15,81% responden menyatakan jarang dan tidak 

pernah. 



 

 

75 

Jika dilihat dari persentase tertinggi 79,07% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering meminta masukan dan kritikan kepada 

guru-guru untuk penyusunan program supervisi., 13,95% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 6,97% responden menyatakan jarang dan 

tidak pernah. Selanjutnya, 74,42% responden menyatakan kepala sekolah 

selalu dan sering menyediakan program yang telah disusun secara 

sistematis., 20,93% responden menyatakan kadang-kadang, dan 4,65% 

responden menyatakan jarang dan tidak pernah.  

Sedangkan, jika dilihat persentase terendah 46,51% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan implementasi program suvervisi 

disampaikan kepada guru, 25,58% responden menyatakan kadang-kadang, 

dan 27,91% responden menyatakan jarang dan tidak pernah. Selanjutnya, 

persentase terendah  51,16% kepala sekolah menyatakan selalu dan sering 

program supervisi disusun  sesuai dengan analisis kebutuhan., 23,26% 

responden menyatakan kadang-kadang, dan 25,58% menyatakan jarang dan 

tidak pernah.  

b. Proses Pelaksanaan Supervisi  

Data mengenai kompetensi supervisi kepala sekolah dalam hal proses 

pelaksanaan supervisi dapat dilihat pada Tabel 11 berikut: 
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Tabel 11 

Proses Pelaksanaan Supervisi oleh Kepala  SMKN Kota Sawahlunto 
 

No Kegiatan Selalu Sering Kadang Jarang T. Pernah Jumlah 
    F % F % F % F % F % F % 

1 Melaksanakan supervsi 
sesuai dengan jadwal 22 51,2 8 18,6 7 16,3 3 6,98 3 6,98 43 100 

2 Mengumpulkan berbagai 
informasi tentang 
kemampuan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran.  

20 46,5 11 25,6 11 25,6 1 2,33 0 0 43 100 

3 Melaksanakan anlisis 
terhadap data yang telah 
didapatkan tentang 
kemampuan guru untuk 
dijadikan informasi dalam 
mengambil keputusan.  

15 34,9 18 41,9 7 16,3 2 4,65 1 2,33 43 100 

4 Memberikan bantuan berupa 
pengarahan dan bimbingan 
terhadap permasalahan yang 
dimiliki oleh guru.  

9 20,9 16 37,2 5 11,6 9 20,9 4 9,3 43 100 

5 Membimbing guru dalam 
melaksanakan proses 
perbaikan pembelajaran.   

10 23,3 17 39,5 4 9,3 9 20,9 3 6,98 43 100 

    15,2 35,3 14 32,6 6,8 15,8 4,8 11,2 2,2 5,12 43 100 

Pada Tabel 11 di atas dapat dilihat rata-rata 67,91% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi 

manajerial dalam hal pengorganisasian kurikulum, 15,81% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 16,28% responden menyatakan jarang dan 

tidak pernah. 

Jika dilihat dari persentase tertinggi 76,74% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan anlisis terhadap data yang 

telah didapatkan tentang kemampuan guru untuk dijadikan informasi dalam 

mengambil keputusan, 16,28% responden menyatakan kadang-kadang, dan 

6,97% responden menyatakan jarang dan tidak pernah. Selanjutnya, 

persentase tertinggi 72,09% responden menyatakan kepala sekolah selalu 

dan sering mengumpulkan berbagai informasi tentang kemampuan guru 
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dalam melaksanakan pembelajaran, 25,58% responden menyatakan 

kadang-kadang, dan 2,32% responden menyatakan jarang dan tidak pernah. 

Sedangkan, jika dilihat persentase terendah 58,14% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering memberikan bantuan berupa 

pengarahan dan bimbingan terhadap permasalahan yang dimiliki oleh guru, 

11,63% responden menyatakan kadang-kadang, dan 30,32% responden 

menyatakan jarang dan tidak pernah. Selanjutnya, persentase terendah  

62,79% kepala sekolah menyatakan selalu dan sering membimbing guru 

dalam melaksanakan proses perbaikan pembelajaran, 9,30% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 27,91% menyatakan jarang dan tidak 

pernah.  

c. Teknik Supervisi 

Data mengenai kompetensi supervisi kepala sekolah dalam hal teknik yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 12 berikut: 
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Tabel 12 

Teknik Supervisi oleh Kepala  SMKN Kota Sawahlunto 
 

No Kegiatan Selalu Sering Kadang Jarang T. Pernah Jumlah 
    F % F % F % F % F % F % 

1 Melaksanakan kunjungan 
kelas.  10 23,3 18 41,9 5 11,6 7 16,3 3 6,98 43 100 

2 Meningkatkan observasi 
untuk memantau efektivitas 
pembelajaran 

12 27,9 21 48,8 4 9,3 5 11,6 1 2,33 43 100 

3 Melakukan wawancara 
pribadi dengan guru  19 44,2 17 39,5 3 6,98 3 6,98 1 2,33 43 100 

4 Membawa masalah-masalah 
yang sama dihadapi guru 
didiskusikan dalam rapat 
guru 

13 30,2 13 30,2 10 23,3 6 14 1 2,33 43 100 

5 Memberikan dukungan 
kepada guru untuk lebih 
meningkatkan kemampuan 
pelaksanaan 
pembelajarannya.  

14 32,6 12 27,9 9 20,9 7 16,3 1 2,33 43 100 

6 Memberikan kesempatan 
melaksanakan pelatihan atau 
diklat pada guru 

10 23,3 10 23,3 9 20,9 11 25,6 3 6,98 43 100 

7 Menggunakan format 
penilaian diri sendiri pada 
guru untuk mengetahui 
kemampuan profesionalnya 

11 25,6 11 25,6 15 34,9 5 11,6 1 2,33 43 100 

    12,7 29,6 14,6 33,9 7,86 18,3 6,29 14,6 1,57 3,65 43 100 

 

Pada Tabel 12 di atas dapat dilihat rata-rata 63,46% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi 

supervisi dalam hal teknik supervisi yang digunakan, 18,27% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 18,27% responden menyatakan jarang dan 

tidak pernah. 

Jika dilihat dari persentase tertinggi 83,72% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering melakukan wawancara pribadi dengan 

guru, 6,97% responden menyatakan kadang-kadang, dan 9,3% responden 

menyatakan jarang dan tidak pernah. Selanjutnya, 76,74% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering meningkatkan observasi 
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untuk memantau efektivitas pembelajaran, 9,30% responden menyatakan 

kadang-kadang, dan 13,95% responden menyatakan jarang dan tidak pernah.  

Sedangkan, jika dilihat persentase terendah 46,51% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering memberikan kesempatan 

melaksanakan pelatihan atau diklat pada guru, 20,93% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 32,56% responden menyatakan jarang dan 

tidak pernah. Selanjutnya, persentase terendah 51,16% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering menggunakan format 

penilaian diri sendiri pada guru untuk mengetahui kemampuan 

profesionalnya, 34,88% responden menyatakan kadang-kadang, dan 

13,95% responden menyatakan jarang dan tidak pernah 

d. Materi Supervisi 

Data mengenai kompetensi supervisi kepala sekolah dalam hal materi 

supervisi yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 13 berikut: 
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Tabel 13 

Materi Supervisi oleh Kepala  SMKN Kota Sawahlunto 
 

No Kegiatan Selalu Sering Kadang Jarang T. Pernah Jumlah 
    F % F % F % F % F % F % 

1 Membantu guru dalam 
menganalisis Kurikulum 
Tingkat Satuan Pembelajaran 
untuk penguasaan rencana 
pembelajaran  

15 34,9 16 37,2 6 14 5 11,6 1 2,33 43 100 

2 Memberikan bimbingan 
dalam memecahkan 
permasalahan yang dihadapi  

13 30,2 9 20,9 9 20,9 9 20,9 3 6,98 43 100 

3 Membimbing guru 
menguasai keterampilan 
menggunakan media 
pembelajaran  

12 27,9 9 20,9 14 32,6 7 16,3 1 2,33 43 100 

4 Memberikan bantuan kepada 
guru untuk menentukan 
bahan pembelajaran.  

14 32,6 10 23,3 7 16,3 11 25,6 1 2,33 43 100 

5 Membimbing guru dalam 
merencanakan evaluasi 
pembelajaran 

11 25,6 12 27,9 13 30,2 5 11,6 2 4,65 43 100 

6 Membimbing guru dalam 
menyusun instrumen 
penilaian dengan baik 

15 34,9 14 32,6 7 16,3 6 14 1 2,33 43 100 

7 Memberikan bantukan 
melaksanakan program 
pengayaan 

15 34,9 15 34,9 5 11,6 7 16,3 1 2,33 43 100 

8 Memberikan 
mengembangkan perannya 
sebagai pemimpin di kelas  

11 25,6 13 30,2 14 32,6 3 6,98 2 4,65 43 100 

    13,3 30,8 12,3 28,5 9,38 21,8 6,63 15,4 1,5 3,49 43 100 
 

Pada Tabel 13 di atas dapat dilihat rata-rata 59,3% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi 

supervisi dalam hal materi supervisi, 21,8% responden menyatakan 

kadang-kadang, dan 18,6% responden menyatakan jarang dan tidak pernah. 

Jika dilihat dari persentase tertinggi 72,09% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering membantu guru dalam menganalisis 

Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran untuk penguasaan rencana 

pembelajaran, 13,95% responden menyatakan kadang-kadang, dan 13,95% 

responden menyatakan jarang dan tidak pernah. Selanjutnya, 69,77% 
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responden menyatakan kepala sekolah selalu dan sering memberikan 

bantukan melaksanakan program pengayaan, 11,63% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 18,6% responden menyatakan jarang dan tidak 

pernah.  

Sedangkan, jika dilihat persentase terendah 51,2% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering memberikan bimbingan 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, 20,93%% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 27,91% responden menyatakan jarang dan 

tidak pernah. Selanjutnya, persentase terendah  53,49% kepala sekolah 

menyatakan selalu dan sering membimbing guru dalam merencanakan 

evaluasi pembelajaran, 30,23% responden menyatakan kadang-kadang, dan 

16,28% menyatakan jarang dan tidak pernah.  

Persentase rata-rata keseluruhan dari kompetensi supervisi kepala 

sekolah yang menyatakan selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak 

pernah dapat dilihat rekapitulasinya pada Tabel 14 berikut ini. 

Tabel 14 

Rekapitulasi Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah 

No Kegiatan Selalu Sering Kadang Jarang T. Pernah Jumlah 
    F % F % F % F % F % F % 
1  Program supervisi 14,4 33,5 13,4 31,2 8,4 19,5 4,6 10,7 2,2 5,12 43 100 
2  Proses pelaksanaan supervisi 15,2 35,3 14 32,6 6,8 15,8 4,8 11,2 2,2 5,12 43 100 
3  Teknik supervisi 12,7 29,6 14,6 33,9 7,86 18,3 6,29 14,6 1,57 3,65 43 100 
4  Materi supervisi 13,3 30,8 12,3 28,5 9,38 21,8 6,63 15,4 1,5 3,49 43 100 
    13,9 32,3 13,6 31,5 8,11 18,9 5,58 13 1,87 4,34 43 100 

Pada Tabel 14 di atas dapat dilihat rata-rata  63,83% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi 
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supervisi, 18,86% responden menyatakan kadang-kadang, dan 17,32% 

responden menyatakan jarang dan tidak pernah. 

Jika dilihat dari persentase tertinggi 67,91% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi supervisi dalam 

hal proses pelaksanaan supervisi, 15,81% responden menyatakan kadang-

kadang, dan 16,28% responden menyatakan jarang dan tidak pernah. 

Sedangkan persentase terendah 59,3% responden menyatakan kepala 

sekolah selalu dan sering  melaksanakan kompetensi supervisi dalam hal 

materi supervisi, 21,8% responden menyatakan kadang-kadang, dan 18,9% 

responden menyatakan jarang dan tidak pernah. 

3. Kompetensi Kepala Sekolah SMKN Kota Sawahlunto 

Hasil pengelohan data tentang kompetensi kepala sekolah SMKN Kota 

Sawahlunto secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 15 berikut.  

Tabel 15 

Kompetensi Kepala Sekolah 

No Kompetensi  Selalu Sering Kadang Jarang T. Pernah Jumlah 
    F % F % F % F % F % F % 

1 Manajerial bidang 
kurikulum  14,1 32,9 14,2 33 7,58 17,6 6,14 14,3 0,95 2,21 43 100 

2  Supervisi 13,9 32,3 13,6 32 8,11 18,9 5,58 13 1,87 4,34 43 100 
    14 32,6 13,9 32 7,85 18,2 5,86 13,6 1,41 3,28 43 100 

Pada Tabel 15 di atas dapat dilihat rata-rata  64,85% responden 

menyatakan kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi 

manajerial bidang kurikulum dan kompetensi supervisi, 18,2% responden 

menyatakan kadang-kadang, dan 16,9% responden menyatakan jarang dan 

tidak pernah. 
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Jika dilihat dari persentase tertinggi 65,86% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering melaksanakan kompetensi manajerial 

bidang kurikulum, 17,6% responden menyatakan kadang-kadang, dan 

16,5% responden menyatakan jarang dan tidak pernah. 

Sedangkan persentase terendah 63,83% responden menyatakan 

kepala sekolah selalu dan sering  melaksanakan kompetensi supervisi 

dalam hal materi supervisi, 18,9% responden menyatakan kadang-kadang, 

dan 17,3% responden menyatakan jarang dan tidak pernah. 

B.  Pembahasan 

Pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan hasil penelitian yang sudah 

dideskripsikan pada bagian sebelumnya yang mencakup; 1) kompetensi manajerial 

kepala sekolah bidang kurikulum dari empat indikator yaitu a) perencanaan, b) 

pengorganisasian, c) pengarahan dan d) pengawasan, 2) kompetensi supervisi 

kepala sekolah dari empat indikator yaitu a) program supervisi, b) proses 

pelaksanaan supervisi, c) teknik supervisi dan, d) materi supervisi.  

1. Kompetensi Manajerial Bidang Kurikulum Kepala Sekolah SMKN Kota 

Sawahlunto 

Secara keseluruhan kompetensi manajerial kepala sekolah bidang 

kurikulum sudah terlaksana dengan cukup baik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 65,86% responden menyatakan kepala sekolah selalu dan sering 

melaksanakan kompetensi manajerial bidang kurikulum. Seperti dalam hal 

perencanaan kurikulum kepala sekolah sudah cukup baik melaksanakannya. 
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Hasil penelitian membuktikan 70,93% responden menyatakan kepala sekolah 

selalu dan sering melaksanakan kompetensi manajerial bidang kurikulum dalam 

hal perencanaan. 

Meskipun kompetensi manajerial kepala sekolah bidang kurikulum 

sudah cukup baik, tentunya masih perlu ditingkatkan lagi. Dimana data 

membuktikan masih banyak indikator lain yang masuk kategori rendah, seperti 

dalam hal pengawasan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, dan 

pengarahan kurikulum persentase penelitian masih menunjukkan persentase 

rendah.  

Belum baiknya kompetensi manajerial kepala sekolah bidang kurikulum 

ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kesibukan kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugas lainnya sebagai kepala sekolah. Sehingga, rencana yang 

sudah disusun secara matang kurang terealisasi dengan baik. Hal ini tentunya 

tidak mungkin dibiarkan terus menerus, karena kompetensi manajerial kepala 

sekolah terutama dalam bidang kurikulum sangat besar pengaruhnya pada 

kemajuan hasil pendidikan di sekolah. Kepala sekolah, harus bisa membagi 

waktunya agar rencana yang sudah disusun dapat terorganisasikan dengan baik, 

dan selalu mengarahkan rencana-rencana yang sudah disusun. Selanjutnya, 

kepala sekolah perlu meningkatkan kegiatan pengawasan untuk efektifitas 

rencana kurikulum yang telah disusun.  

Sebagaimana, dikemukakan Menurut Johnson (2000:59) bahwa kegiatan 

”pengawasan merupakan hal yang penting yaitu sebagai fungsi sistem yang 
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melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-

penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi”. 

Pendapat tersebut menegaskan bahwa antara perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan saling berkaitan. Kegiatan 

pengorganisasian dan pengarahan merupakan kegiatan yang akan membentengi 

terjadinya berbagai penyimpangan selama melaksanakan kompetensinya. 

Sedangakan, kegiatan pengawasan sebagai pengunci dari berbagai kegiatan 

yang kita laksanakan apakah tercapai dengan optimal atu tidak.  

Berbagai usaha yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam 

mengoptimalkan kompetensi manajerial bidang kurikulum, tidak lepas dari 

bantuan guru-guru juga. Dimana, guru dan kepala sekolah harus meningkatkan 

kerjasamanya untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

dalam bidang kurikulum. Selain itu, kepala sekolah diharapkan selalu 

meningkatkan kegiatan manajerialnya dalam hal perencanaan dan terutama 

dalam hal pengawasan, pengoorganisasian dan pengarahan berupa menambah 

pengetahuan, dan menambah pengalaman lapangannya. 

Kompetensi manajerial kepala sekolah ini, sangat penting sekali bahkan 

bisa dikatakan sangat utama. Kalau sebagai manajer dia tidak bisa mengelola 

berbagai sumber daya di kantornya baik itu sumber daya fisik atau non fisik, 

tentu tujuan pendidikan tidak akan berhasil dengan optimal. Kemampuan dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan merupakan 

elemen kunci untuk melaksanakan berbagai bidang garapan yang ada di 
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sekolah. Bidang garapan itu dapat berupa manajemen kurikulum, manajemen 

kesiswaan, manajemen layanan khusus, manajemen sarana dan prasarana, 

manajemen keuangan, mananjemen hubungan sekolah dan masyarakat dan 

sebagainya. Untuk menggerakkan semua itu tentu sangat dibutuhkan sekali 

kompetensi manajerial, salah satunya yang di lihat dari penelitian ini 

kompetensi manajerial kepala sekolah dalam bidang kurikulum.  

Hasil penelitian dengan fenomena awal yang menyatakan kurang 

optimalnya kompetensi manajerial kepala sekolah bidang kurikulum sesuai. 

Artinya tidak terdapat perbedaan dengan observasi awal yang penulis lakukan.  

2. Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah SMKN Kota Sawahlunto 

Secara keseluruhan kompetensi supervisi kepala sekolah SMKN Kota 

Sawahlunto kurang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 

supervisi kepala sekolah 63,83% responden menyatakan kepala sekolah selalu 

dan sering melaksanakan kompetensi supervisi dalam hal program supervisi, 

proses pelaksanaan supervisi, teknik supervisi dan materi supervisi.  

Tentunnya kompetensi supervisi kepala sekolah ini perlu mendapat 

perhatian oleh kepala sekolah, agar dari kurang baik, menjadi lebih baik lagi. 

Kompeteni supervisi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, 

sehingga selain dituntut kompeten kepala sekolah juga akan berdampak pada 

kemampuan guru yang meningkat dalam bidang pembelajaran. Kepala sekolah 

perlu untuk meningkatkan kompetensi supervisinya terutama dalam hal 

pemberian materi supervisi kepada guru, karena menurut hasil penelitian ini 



 

 

87 

termasuk kategori yang sangat rendah sekali yaitu 59,5%. Selanjutnya, diikuti 

persentase teknik supervisi yang digunakan, program supervisi dan proses 

pelaksanaan supervisi. Kepala sekolah perlu meningkatkan kerjasama dengan 

guru dalam meningkatkan kompetensinya. Kerjasama dapat dilaksanakan 

dengan mengadakan pembicaraan yang terbuka antar guru dan kepala sekolah 

sebagai seorang supervisor, dalam mengemukakan permasalahannya dalam 

proses pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan pendapat Piet (2000) bahwa 

tujuan supervisi adalah membantu guru untuk dapat melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik terutama dalam hal proses pembelajaran. Selanjutnya, 

Lalu (1996:21) menyatakan bahwa supervisi penting untuk dilakukan dalam 

rangka memberikan bantuan dan bimbingan bagi guru untuk dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Berpegang pada pendapat di atas, banyak 

hal yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah selain membina kerjasama dengan 

guru juga meningkatkan efektivitas bimbingan terjadap permasalahan yang 

dimiliki oleh guru.  

Peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah ini sangat  

berpengaruh besar selain kepada guru, juga kepada kualitas pendidikan yang 

ada di sekolah. Diharapkan kepala sekolah melaksanakan kompetensinya ini 

secara rutin, sehingga hasilnya juga optimal. Hasil penelitian dengan fenomena 

awal sangat sesuai, artinya tidak ada perbedaan survey awal peneliti dengan 

hasil penelitian.  
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Meskipun penelitian ini hanya menfokuskan kompetensi kepala sekolah 

dalam hal kompetensi manajerial bidang kurikulum dan kompetensi supervisi, 

tentunya kepala sekolah juga harus mengoptimalkan kompetensi lainnya seperti 

kepribadian, sosial, dan kewirausahaan. Namun, karena ini kompetensi yang 

paling menonjol di lapangan maka peneliti hanya menfokuskan kepada dua 

kompetensi tersebut. 

3. Kompetensi Kepala Sekolah SMKN Kota Sawahlunto 

Secara keseluruhan, kompetensi kepala sekolah SMKN Kota 

Sawahlunto berada pada kategori kurang baik, dengan persentase rata-rata 

64,85%.  Dengan demikian, kompetensi kepala sekolah SMKN Kota 

Sawahlunto secara keseluruhan kurang terlaksana dengan baik. Tentunya 

kompetensi ini harus ditingkatkan lagi agar bisa berada pada cukup terlaksana 

dengan baik. Kepala sekolah dan guru harus lebih bekerjasama, meskipun ini 

untuk kompetensi kepala sekolah namun bukan berarti tidak ada dampak 

kepada guru.  

Kompetensi kepala sekolah yang meningkat tentunya akan mendukung 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru baik itu untuk kompetensi 

manajerial bidang kurikulum yang secara langsung berhubungan dengan 

pembelajaran, maupun kompetensi supervisi untuk memberikan bantuan dan 

bimbingan kepada guru dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dua kompetensi ini 

perlu mendapatkan perhatian lebih bagi kepala sekolah dan guru disamping 
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kompetensi lain yang juga sangat mendukung agar lebih optimalnya tujuan 

pendidikan.   

Dua kompetensi hendaknya ditingkatkan terus-menerus oleh kepala 

sekolah bisa juga dengan pendidikan dan latihan serta menambah pengalaman 

untuk setiap kegiatan tersebut. Dimana dengan pengalaman yang lebih banyak 

tentu akan menghasilkan kompetensi yang lebih maksimal pula.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya sehubungan dengan 

kompetensi kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut; 

1. Kompetensi manajerial bidang kurikulum kepala sekolah SMKN Kota 

Sawahlunto berada pada kategori cukup baik dengan persentase rata-rata 

65,86%.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komptensi manajerial 

bidang kurikulum kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto cukup  terlaksana 

dengan baik. 

2. Kompetensi supervisi kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto berada pada 

kategori kurang baik dengan persentase rata-rata 63,83%. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa komptensi supervisi kepala sekolah SMKN Kota 

Sawahlunto kurang terlaksana dengan baik. 

3. Secara keseluruhan, kompetensi kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto 

berada pada kategori kurang baik, dengan persentase rata-rata 64,85%.  Dengan 

demikian, kompetensi kepala sekolah SMKN Kota Sawahlunto secara 

keseluruhan kurang terlaksana dengan baik.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada 

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu; 

1. Diharapkan kepala sekolah lebih meningkatkan kemampuan manajerial bidang 

kurikulumnya dengan baik lagi.  Hal ini didasarkan hasil penelitian bahwa 

masih banyak indikator dari kompetensi tersebut yang perlu ditingkatkan lagi 

seperti dalam hal perencanaan, pengoorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan.  

2. Selain itu kepala sekolah juga diharapkan untuk lebih meningkatkan lebih baik 

lagi kompetensi supervisi, karena dari dua kompetensi di atas yang paling 

rendah adalah kompetensi supervisi.  

3. Guru, diharapkan turut mendukung dan bekerjasama dengan kepala sekolah 

untuk mengoptimalkan dua kompetensi kepala sekolah dalam hal kompetensi 

manajerial bidang kurikulum dan kompetensi supervisi. Agar proses 

pembelajaran dan hasil pendidikan lebih meningkat lagi.  
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