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ABSTRAK 
 

Alimin. 2002. Peranan Kepala Sekolah dalam Mengefektifkan Proses 

Belajar Mengajar di SMU Negeri10 Makassar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepala sekolah 

dalam mengefektifkan proses belajar mengajar di SMU Negeri 10 Makassar. 

Pola penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh unsur-unsur SMU Negeri 10 

Makassar yang berjumlah 499 orang. Penarikan sampel sebanyak 10 persen 

berjumlah 50 orang dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, interview, angket, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 

dengan teknik persentase.  

Hasil penelitian ini menunjukkan: 

1. Keberadaan kepala SMU Negeri 10 Makassar sangat berperan dalam 

mengefektifkan proses belajar mengajar ditinjau dari segi: 

a. Administrator pendidikan; (1) perencanaan, (2)  pengorganisasian, dan 

(3) pengarahan. 

b. Supervisor pendidikan; (1) pengevaluasian; (2) komunikasi, dan (3) 

pengawasan. 

2. Peranan kepala sekolah dalam mengefektifkan proses belajar di SMU 

Negeri 10 Makassar tidak terlepas dari jalinan kerjasama yang harmonis di 

antara unsur-unsur sekolah, sehingga mendukung kepala sekolah dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam 

mengefektifkan proses belajar mengajar.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Di dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis 

Besar Haluan Negara disebutkan bahwa pembangunan nasional 

merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat 

Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan 

nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.  

Pada saat ini dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang 

berat, yaitu masalah kualitas-kualitas pendidikan. Masalah ini bersifat 

penting dan mendesak untuk dipecahkan, karena menyangkut kepentingan 

dan harapan masyarakat banyak. Semua orang menginginkan kualitas 

lulusan yang handal yang dapat memecahkan masalah kehidupan. 

Harapan masyarakat tersebut harus disikapi dengan sungguh-sungguh 

oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. 

Hal tersebut mengisyaratkan perlunya kepala sekolah sebagai 

pemimpin memiliki kemampuan untuk menggerakkan komponen yang ada 

di sekolah yang dipimpinnya dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan. 

Salah satu indikator peningkatan kualitas pendidikan adalah 

pelaksanaan proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Oleh 

karena itu, kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dituntut untuk memahami karakteristik bawahannya, dan 

memahami fenomena yang terjadi di lingkungannya, sehingga mampu 

meningkatkan serangkaian hubungan kerja sebagai upaya pencapaian 

tujuan. 
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Untuk mewujudkan efektivitas proses belajar mengajar bukanlah hal 

yang mudah, sebab kepala sekolah sebagai pimpinan terkadang 

menghadapi berbagai masalah di antaranya, kurangnya kerjasama antara 

unsur-unsur yang ada pada sekolah yang bersangkutan dalam menyatukan 

visi dan misi guna pencapaian tujuan pendidikan. 

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas proses 

belajar mengajar, sangat diperlukan peranan kepala sekolah baik sebagai 

administrator maupun sebagai supervisor pendidikan dalam 

mengkoordinir dan mengarahkan segala sumberdaya yang ada untuk 

secara bersama-sama mewujudkan cita-cita maupun tujuan pendidikan itu 

sendiri. Untuk itu, keberadaan kepala sekolah khususnya di SMU Negeri 10 

Makassar sangat menentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk mengkaji 

secara empiris mengenai peranan kepala sekolah dalam kaitannya dengan 

mengefektifkan proses belajar mengajar di SMU Negeri 10 Makassar.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, berikut ini 

penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah, “Bagaimana 

peranan kepala sekolah dalam mengefektifkan proses belajar mengajar di 

SMU Negeri 10 Makassar. 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah, “Untuk mengetahui peranan kepala sekolah dalam mengefektifkan 

proses belajar mengajar di SMU Negeri 10 Makassar”. 
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D. Manfaat  Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan masukan bagi Kepala Sekolah SMU Negeri 10 Makassar 

dalam rangka meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.  

2. Sebagai bahan masukan bagi komponen-komponen yang ada di SMU 

Negeri 10 Makassar dalam upaya meningkatkan efektivitas proses 

belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. 

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan 

penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR  

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Kepala Sekolah  

Usaha pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan 

administrasi, manajemen dan kepemimpinan tergantung kepada 

kemampuan kepala sekolah. Sehubungan dengan itu, maka dapat 

dikatakan bahwa kepala sekolah selaku administrator berfungsi 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan 

dan mengawasi seluruh kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di 

sekolah. 

Di samping itu kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan 

berfungsi mewujudkan hubungan manusiawi yang harmonis dalam rangka 

membina dan mengembangkan kerjasama antar personal, agar secara 

serempak bergerak ke arah pencapaian tujuan, melakukan kesediaan ke 

arah pencapain tujuan, melakukan kesediaan melaksanakan tugas masing-

masing secara efisien dan efektif.  

Pengertian kepala sekolah menurut Subroto (1994:7),  adalah: 

Jabatan tertinggi di sekolah, sehingga berperan sebagai pemimpin 
sekolah dan dalam struktur organisasi sekolah ia ditempatkan pada 
tempat yang paling tinggi. 
 
Senada dengan pendapat tersebut, Nawawi (1996:90) 

mengemukakan bahwa : 

Kepala sekolah adalah manajer pendidikan yang mewujudkan 
pendayagunaan setiap personil secara tepat agar mampu 
melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk memperoleh hasil 

4 
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sebaik-baiknya, baik dari segi jumlah maupun dari segi mutu dan 
proses belajar mengajar. 
 
Lebih lanjut Purwanto (1998:43) bahwa : 

Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat 
penting. Dikatakan sangat penting karena lebih dekat dan langsung 
berhubungan dengan program pelaksanaan pendidikan di setiap 
sekolah. 
 
Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah adalah pemimpin di sekolah yang bersangkutan memikul tanggung 

jawab penuh terhadap kelancaran pelaksana program pendidikan di 

sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa 

membina dan mengembangkan sekolahnya agar proses belajar mengajar 

menjadi efektif. 

Kepala sekolah sebagai top manaje di sekolah yang dipimpinnya 

diharapkan mampu mengelola dari unsur-nsur yang ada di sekolah 

sehingga tercipta suatu keharmkonisasn dalam menjalankan tugasnya 

masing-masing. 

Dalam mnjalankan tugasnya kepala sekolah meupakan figur bagi 

bawahannya dalam menjalankan tugas yang diemban. Dan yang lebih 

penting pula adalah upaya kerjasama dari semua pihak, baik di lingkungan 

sekolah sendiri maupun di luar lingkungan sekolah. 

Sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan kerjasama sehingga 

masyarakat dapat menilai kebehasilan pendidikan yang diikuti oleh anak-

anaknya. Sehingga sekolah sendiri akan memacu diri untuk meningkatkan 

kualitas out-putnya. 
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Keberhasilan siswa ditentukan oleh semua pihak, baik dari keluarga, 

sekolah dan masyarakat khususnya upaya siswa sendiri yang merupakan 

faktor penentu keberhasilan mereka.  

Kepala sekolah hendaknya melakanakan perencanakan, meng-

organisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh 

kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Nawawi (1991:14) mengemukakan 

fungsi kepala sekolah sebagai administrator pendidikan, yaitu: (1) 

perencanaan, (2) organisasi, (3) bimbingan/pengarahan, (4) koordinasi, 

(5) pengawasan, dan (6) komunikasi. 

Untuk lebih jelasnya pendapat tersebut, berikut diuraikan satu   

persatu. 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi seorang pemimpin yakni 

membuat perencanaan kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas. 

Demikian halnya dengan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam 

sekolahnya dituntut membuat perencanaan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Pengorganisasian adalah menentukan, mengelompokkan dan 

pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian 

tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan 

menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan 

hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang 

ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Upaya kelancaran 

proses belajar mengajar, kepala sekolah perlu membuat pembagian kerja, 

sehingga setiap guru mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing.  
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Bimbingan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, maka 

kepala sekolah seyogyanya memberikan bimbingan atau arahan kepada 

bawahannya mengenai tugas yang diembannya tersebut. Bimbingan juga 

dapat menjadikan bawahan lebih termotivasi dalam menjalankan 

tugasnya. 

Dalam suatu organisasi, faktor koordinasi merupakan salah satu 

faktor yang menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan. Demikian 

halnya di sekolah, koordinasi dari masing-masing komponen yang ada 

sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan secara maksimal. 

Peranan kepala sekolah mengkoordinir bawahannya sangat diperlukan, 

sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan harapan. 

Keberadaan kepala sekolah bukan hanya sebagai mitra bagi guru, 

melainkan juga sebagai pengawas dalam rangka mengoptimalkan sekaligus 

menghindari adanya kesalahan-keslahan yang mungkin terjadi. 

Terjalinnya hubungan yang harmonis dalam suatu organisasi 

merupakan ciri akan keberhasilan organisasi tersebut. Kepala sekolah 

dituntut menjalin hubungan baik dari pihak inter sekolah maupun pihak 

ekstern. Dengan adanya komunikasi yang  baik, maka akan tercipta 

suasana yang harmonis yang melahirkan tim kerja yang kompak dalam 

rangka pencapaian tujuan. 

Selanjutnya, Nawawi (1996:91) mengemukakan tugas-tugas pokok 

kepala sekolah mencakup tujuh bidang, yaitu : 

1) Bidang akademik yang berkenaan dengan proses belajar 
mengajar di dalam dan di luar sekolah. 

2) Bidang ketatausahaan dan keuangan sekolah. 
3) Bidang kesiswaan  
4) Bidang personalia  
5) Bidang gedung dan perlengkapan sekolah  
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6) Bidang peralatan pelajaran 
7) Bidang hubungan sekolah dan masyarakat 
 
Demikian pula Purwanto (1998:25) mengatakan bahwa administrasi 

pendidikan itu berjalan di dalam rangkaian proses-proses tertentu yang 

meliputi: 

1) Perencanaan; 
2) Pengorganisasian; 
3) Pengkoordinasasian; 
4) Komunikasi; 
5) Supervisi; 
6) Evaluasi. 
 
Lebih lanjut dikemukkan oleh Purwanto (1998:112), bahwa usaha-

usaha yang dilakukan kepala sekolah sebagai administrator pendidikan 

adalah: 

1) Membentuk semacam ikatan keluarga sekolah yang bersifat 
sosial; 

2) Membentuk koperasi keluarga personel sekolah; 
3) Mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

pengembangan profesi guru-guru atau pegawai sekolah. 
4) Memberi kesempatan dan bantuan dalam rangka pengembangan 

karier; 
5) Mengusulkan dan mengurus kenaikan gaji atau pangkat guru-

guru dan pegawai tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 

 
Menurut Lazaruth (1994:22) membagi secara khusus tugas-tugas 

kepala sekolah dalam fungsinya sebagai administrator pendidikan, yang 

meliputi: 

1) Bidang administrasi personalia; 
2) Bidang administrasi keuangan; 
3) Bidang administrasi peralatan dan perlengkapan serta gedung; 
4) Bidang pembinaan kurikulum; 
5) Bidang pembinaan murid, dan ; 
6) Bidang hubungan sekolah dengan masyarakat. 
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Adapun tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai supervisor 

dikemukakan oleh Purwanto (1998:80) bahwa:  

Kepala sekolah sebagai supervisor berarti bahwa kepala sekolah 
hendaknya pandai meneliti, mencari, dan menentukan syarat-syarat 
mana sajakah yang sangat diperlukan bagi kemajuan sekolahnya, 
sehingga tujuan-tujuan pendidikan di sekolah tersebut maksimal 
mungkin dapat tercapai.  
 
Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai supervisor tentunya ada 

tujuan khusus yang ingin dicapai dari pelaksanaan supervisi tersebut. 

Dalam hal ini Lazaruth (1994:34) merinci bahwa tujuan supervisi antara 

lain membantu guru-guru agar dapat: 

1) Melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. 
2) Membimbing anak didik dalam proses belajar mengajar. 
3) Mengefektifkan penggunaan sumber-sumber belajar. 
4) Mengevaluasi kemajuan belajar anak didik, teman-temannya dan 

masyarakat.  
5) Mencintai tugasnya agar dapat melaksanakan dengan penuh rasa 

tanggung jawab. 
 
Dengan melihat tugas supervisi tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa fungsi supervisi ialah untuk memperbaiki dan mengembangkan 

proses belajar mengajar. 

Selanjutnya, Sawaringan dalam Sahertian (1991:26) memperjelas 

hal tersebut dengan memberikan 8 fungsi supervisi, yaitu: 

1) Mengkoordinasi semua usaha sekolah. 
2) Memperlengkapi kepemimpinan sekolah. 
3) Memperluas pengalaman guru-guru. 
4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. 
5) Memberikan penilaian dan fasilitas yng terus menerus. 
6) Menganalisa situasi belajar mengajar. 
7) Memberikan pengetahuan atau skill kepada setiap anggota staf.  
8) Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu 

meningkatkan kemampuan guru-guru. 
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Beberapa uraian tentang fungsi supervisi yang telah dikemukakan di 

atas, menunjukkan bahwa sebagai supervisor dalam pendidikan, kepala 

sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang banyak dan sangat 

berat jika dibandingkan dengan supervisor di bidang lain. Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi kepala sekolah sebagai 

supervisor adalah membina guru-guru agar dapat memahami secara jelas 

tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran yang hendak dicapai dan 

hubungan antara efektivitas pengajaran dengasn tujuan tersebut. Membina 

dan membimbing guru agar mereka dapat memahami masalah-masalah 

yang dihadapi oleh anak didik serta mampu memberikan jalan keluar dari 

permasalahan yang dihadapi tersebut. Singkatnya fungsinya kepala 

sekolah sebagai supervisor di lembaga pendidikan memiliki andil yang 

sangat besar dalam proses perkembangan dan peningkatan mutu 

pendidikan. 

Menurut rumusan Departemen Pendidikan Nasional (2000:4-6) 

bahwa tugas pokok dan fungsi kepala sekolah yaitu: 

1) Kepala sekolah sebagai pejabat formal 
a) Diangkat dengan surat keputusan oleh atasan yang 

mempunyai kewenangan dalam pengangkatan sesuai dengan 
prosedur dan peraturan yang berlaku. 

b) Secara hirarki mempunyai atasan langsung, atasan yang lebih 
tinggi, dan memiliki bawahan. 

c) Mempunyai hak kepangkatan, gaji, dan karier. 
d) Terikat oleh kewajiban, peraturan, dan ketentuan yang 

berlaku. 
e) Berkewajiban dan bertanggung jawab atas keberhasilan 

sekolah dalam mencapai tujuan. 
2) Kepala sekolah sebagai manajer 
 Manajemen merupakan proses merencanakan, 

mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan anggota-
anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya 
dalam rangka mencapai tujuan yangtelah ditetapkan. 
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3) Kepala sekolah sebagai pemimpin  
a) Bertindak arif, bijaksana, adil, dan tidak pilih kasih. 
b) Memberikan sugesti atau saran. 
c) Memberikan dukungan. 
d) Sebagai katalisator. 
e) Menciptakan rasa aman. 
f) Harus menjaga integritas penampilan, selalu percaya, dan 

dihormati. 
4) Kepala sekolah sebagai pendidik 
 harus mampu menanamkan, memajukan, dan meningkatkan 

harkat, nilai-nilai mental, moral, fisik dan artistik. 
5) Kepala sekolah sebagai supervisor  
 Supervisi merupakan bantuan dalam pengembangan situasi 

belajar mengajar yang lebih baik. 
 
6) Kepala sekolah sebagai staf  
 Keberadaan kepala sekolah di bawah pejabat lain, baik langsung 

maupun tidak langsung berperan sebagai atasan kepalan sekolah. 
 
3. Proses Belajar Mengajar 

a) Arti Mengajar 

Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks yang tidak hanya 

menyampaikan informasi dari guru ke murid, tetapi banyak kegiatan atau 

tindakan yang termasuk di dalamnya berkenaan dengan proses belajar 

mengajar. Utamanya untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik pada 

seluruh peserta didik. Oleh karena itu dibutuhkan rumusan yang dapat 

meliputi seluruh kegiatan dan tindakan dalam perbuatan mengajar itu 

sendiri. 

Seseorang berpandangan bahwa mengajar hanya sekedar 

menyampaikan pelajaran, tentu akan merumuskan pengertian yang 

sederhana bahwa mengajar adalah upaya menyampaikan bahan pelajaran 

kepada siswa. 
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Bila pengertian sederhana itu diterima, maka pelaksanaan atau 

praktek pengajaran berlangsung sederhana pula, yakni di satu pihak guru 

menyampaikan bahan pelajaran dan di lain pihak siswa menerima 

pelajaran yang diberikan. Proses penyampaian biasanya berlangsung 

secara imposisi atau penuangan, yakni guru menuangkan sejumlah 

informasi bahan pelajaran kepada siswa yang akan diisi dengan 

pengetahuan, sehingga kegiatan di kelas banyak didominasi oleh guru. 

Menurut Ali (1989:12) memberikan batasan bahwa : 

Mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka 
memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar 
mengajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 
 
Nawawi (1996:13) bahwa, “mengajar adalah upaya dalam memberi 

rangsangan atau stimulus, bimbingan, arahan dan dorongan kepada siswa 

agar terjadi proses belajar”. 

Jadi melihat kedua pengertian di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa mengajar adalah segala yang disengaja dalam 

merangsang, membimbing, mengarahkan dan mendorong terjadinya 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 

b) Arti Belajar  

Secara umum dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah 

laku akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Perilaku itu 

mencakup pengertian yang antara lain, pengetahuan, pemhaman, 

keterampilan, sikap dan sebagainya, yang dimiliki seseorang yang tidak 

dapat diidentifikasi sampai pada sesuatu yang dapat diukur. 

Perubahan perilaku pada proses belajar adalah akibat dari interaksi 

dengan lingkungan. Interaksi ini biasanya berlangsung secara sengaja. 
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Kesengajaan itu sendiri tercermin dari adanya faktor-faktor yang menurut 

Ali (1989:23) yaitu: 

1) Kesiapan (readiness), yaitu kapasitas baik fisik maupun mental 
untuk melakukan sesuatu. 

2) Motivasi, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri untuk 
melakukan sesuatu. 

3) Tujuan yang ingin dicapai. 
 
Ketiga faktor  ini dipercaya oleh beragai kalangan sebagai faktor 

pendorong bagi seseorang untuk melakukan proses belajar. 

Menganalisa proses belajar padanintinya tertumpu pada satu 

persoalan yaitu bagaimana perlu memakai kemungkinan bagi siswa agar 

terjadi proses belajar yang lebih efektif atau dapat mencapai hasil yang 

sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, peranan kepala sekolah sangat 

menentukan dalam proses belajar mengajar. 

4. Pengertian Efektivitas 

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, guru senantisa dituntut 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan 

dan tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, tingkat kemampuan dan 

penguasaan guru harus pula ditimbuhkembangkan sehingga dapat 

melaksanakan beban kerjanya yang semakin kompleks. Dengan kata lain 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan tidak cukup dengan mengandalkan 

guru yang berpengalaman dan tidak bisa berpegang pada prinsip asal kerja 

saja tanpa memperhitungkan faktor efektivitas. 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti terjadinya 

suatu efek atau akibat yang diinginkan. Jadi perbuatan seseorang yang 

efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana yang 

dikehendaki oleh orang tersebut. Menurut The Liang Gie (1991:36), 
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“efektivitas adalah berhubungan dengan hasil-hasil yang dicapai”. 

Komaruddin (1993:83) memberikan pengertian efektivitas adalah, “suatu 

keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu”. 

Emerson dalam Handayaningrat (1994;17), bahwa: 

Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Jelasnya bila sasaran atau tujuan 
telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka 
pekerjaan itu efektif. 
 
Beberapa rumun pengertian efektivitas di atas, terlihat bahwa yang 

menjadi sorotan perhatian dalam efektivitas adalah tercapainya berbagai 

sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya, dengan menggunakan 

sumber-sumber tertentu yang telah dialokasikan dalam melaksanakan 

berbagai kegiatan-kegiatan organisasi. 

B. Kerangka Berpikir  

Pendidikan nasional yang merupakan realisasi dari amanat GBHN, 

yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa 

dalam rangka mencerdasarkan kehidupan bangsa, maka tiap warga negara 

berhak mendapatkan pengajaran. Sehubungan dengan itu, maka 

pemerintah berkewajiban untuk menata dan mengusahakan suatu sistem 

pengajaran yang diatur dengan undang-undang  tentang sistem pendidikan 

nasional. 

Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di 

sekolah. Berkembangnya semangat kerja, kerjasama yang harmonis, minat 

terhadap perkembangan pendidikan, Susana kerja yang menyenangkan, 
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dan  perkembangan mutu profesional di antara guru serta peningkatan 

kualitas lulusan banyak ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala 

sekolah. 

Salah satu indikator peningkatan kualitas pendidikan adalah 

pelaksanaan proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Oleh 

karena itu, kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dituntut untuk memahami karakteristik bawahannya, dan 

memhami fenomena yang terjadi di lingkungannya, sehingga mampu 

meningkatkan serangkaian hubungan kerja sebagai upaya pencapaian 

tujuan. 

Untuk mewujudkan efektivitas proses belajar mengajar bukanlah hal 

yang mudah, sebab kepala sekolah sebagai pimpinan terkadang 

menghadapi berbagai masalah di antara kurangnya kerjasama antara 

komponen-komponen yang ada pada sekolah yang bersangkutan dalam 

menyatukan visi dan misi guna pencapaian tujuan pendidikan. 

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan efektivitas proses 

belajar mengajar, sangat diperlukan peranan kepala sekolah baik sebagai 

administrator maupun sebagai supervisor pendidikan dalam 

mengkoordinir dan mengarahkan segala sumber daya yang ada untuk 

secara bersama-sama mewujudkan cita-cita maupun tujuan pendidikan itu 

sendiri. 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada skema kerangka berpikir 

berikut ini. 

 

 

 

Peranan Kepala Sekolah 

1) Administrator; 
 a) Perencanaan  
 b) Pengorganisasian  
 c) Pengarahan  
2) Supervisor; 
 a) Pengevaluasian  
 b) Komunikasi  
 c) Pengawasan  
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BAB III 

METODE  PENELITIAN  

A. Variabel dan Disain Penelitian  

1. Variabel Penelitian  

Berdasarkan judul, maka variabel penelitian ini adalah, “Peranan 

Kepala Sekolah dan Efektifitas Proses Belajar Mengajar”, namun dalam 

penelitian ini, peneliti tidak akan mengkaji bagaimana pengaruh atau 

hubungan antar kedua variabel tersebut di atas, melainkan hanya akan 

memberikan gambaran mengenai “Peranan kepala sekolah dalam 

mengefektifkan proses belajar mengajar di SMU Negeri 10 Makassar”  

2. Disain Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan 

mempersentasekan setiap pertanyaan untuk memberi gambaran tentang 

masalah yang diteliti.  

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1. Definisi Operasional Variabel  

Dalam rangka menyatukan persepsi dan mempermudah pengukuran 

variabel dalam penelitian ini, maka dirumuskan definisi operasionalnya. 

Adapun definisi operasional yang dimaksud adalah, “Peranan kepala 

sekolah dalam mengefektifkan proses belajar mengajar di SMU Negeri 10 

Efektitivitas Proses  
Belajar Mengajar 

19 
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Makassar”, dimaksudkan peranan kepala sekolah sebagai administrator 

ialah kemampuan kepala sekolah menjalankan tugas-tugas dalam hal; (1) 

perencanaan, (2) pengorganisasian, dan (3) pengarahan atau penggerakan, 

sedang peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan ialah 

kemampuan kepala sekolah menjalankan tugas-tugas dalam hal; (1) 

pengevaluasian, (2) komunikasi, dan (3) pengawasan dalam rangka 

mengefektifkan proses belajar mengajar di SMU Negeri 10 Makassar.  

3. Pengukuran Variabel 

Untuk mengukur variabel penelitian ini, maka digunakan instrumen 

kuesioner (angket) dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada 

responden dengan berpedoman pada indikator-indikator yang sudah 

disebutkan di atas. 

Jenis data yang dikumpulkan adalah data yang berskala ordinal, 

yaitu kategorisasi jawaban pada setiap pertanyaan mengandung perbedaan 

nilai antara yang satu dengan yang lainnya yaitu; 4, 3, 2, dan 1. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur variabel dengan 

instrumen angket seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (1997:246) 

adalah, “76% - 100% dikategorikan baik, 56%-5% cukup baik, 40%-55% 

kurang baik, kurang dari 40% tidak baik”. 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka 

kategori tersebut diformulasi menjadi, 76 persen – 100 persen 

dikategorikan sangat berperan, 56 persen – 55 persen dikategorikan 

kurang berperan, kurang dari 40 persen dikategorikan tidak berperan. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 
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Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna pengolahan dalam 

menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian, dibutuhkan adanya 

populasi sebagai sasaran penelitian. 

Populasi dalam sebuah penelitian sangat penting artinya karena dari 

populasi itu diharapkan sejumlah data dan informasi yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian dapat diperoleh. 

Jadi populasi adalah objek dari penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh 

Arikunto (1997:115), bahwa, “populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian”. 

Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh unsur SMU Negeri 10 Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 1. Keadaan Populasi Penelitian 

No. Uraian Banyaknya (Orang) 

1. 

2. 

3. 

Guru 

Staf Tata Usaha 

Siswa 

58 

16 

425 

 Jumlah 499 
Sumber: Tata Usaha SMU Negeri 10 Makassar,n Oktober 2002. 

2. Sampel 

Penarikan sampel 10 persen mengacu pada pendapat yang 

dikemukakan oleh Arikunto (1997:107) bahwa, “…jika jumlah subjeknya 

lebih besar maka penulis mengadakan penarikan sampel secara 

proporsional random sampling. Dalam menentukan sampel yang terpilih 

digunakan teknik undian. 

Jumlah sampel adalah 10 persen dari 499 berjumlah 50 orang. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Keadaan Populasi Penelitian 

No. Uraian Populasi Banyaknya (Orang) 

1. 

2. 

3. 

Guru 

Staf Tata Usaha 

Siswa 

58 

16 

425 

6 

2 

42 

  499 50 

Sumber: Hasil pengolahan data tabel 1. 

D. Teknik Pengumpulan Data  
 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, makan digunakan teknik sebagai berikut:  

1. Observasi, dimaksudkan untuk memperoleh data tentang berbagai 

fenomena yang berhubungan dengan variabel penelitian, observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung melalui 

pengamatan obyek yang diteliti. 

2. Interview, yaitu mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait 

mengenai masalah yang dikaji. 

3. Angket, sebagai teknik utama, yang digunakan untuk memperoleh data 

berkaitan permasalahan yang dikaji. 

4. Dokumentasi, merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh 

data melalui dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti, seperti; keadaan pegawai, dan sebagainya. 

 
E. Teknik Analisis Data  
 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data 

diolah dengan menggunakan analisis persentase dan distribusi data. 

Interpretasi dilakukan secara deskriptif dari hasil persentase masing-
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masing jawaban untuk setiap item pertanyaan yang diperoleh dari angket 

dengan menggunakan rumus Sudijono (1989:40) yaitu: 

 

Dimana : 

F = Frekuensi jawaban responden  

N = Jumlah responden  

P = Angka persentase 

Dalam rangka menganalisis permasalahan yang dikaji mengenai 

peranan kepala sekolah dalam mengefektifkan proses belajar mengajar di 

SMU Negeri 10 Makassar, digunakan rumus yang dikemukakan oleh Ali 

(1985:184), yaitu : 

 

Dimana : 

% = Persentase  

n = Jumlah nilai yang diperoleh  

P = Jumlah seluruh nilai (nilai ideal) 

Selanjutnya, untuk keperluan menganalisis permasalahan tersebut, 

N diperoleh dari; jumlah responden x jumlah item x jumlah option setiap 

itemnya (nilai tertinggi) = 50 x 17 x 4 = 3400. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

1. Analisis Deskriptif per Item Instrumen Penelitian  

Data yang disajikan adalah data mengenai “Peranan Kepala Sekolah 

dalam Mengefektifkan Proses Belajar Mengajar di SMU Negeri 10 Makassar. 

Berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh melalui instrumen 

angket sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, maka berikut ini 

dijelaskan secara sistimatis berdasarkan item/pertanyaan. 

a. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan  

Tabel berikut menguraikan jawaban responden tentang kepala sekolah 

sebagai administrator pendidikan. 

Hasil olahan datas pada tabel 3 menunjukkan bahwa dalam memulai 

pelaksanaan tugas, kepala sekolah senantiasa membuat job description 

sebagaimana jawaban responden yang seluruhnya berjumlah 50 orang 

menyatakan selalu. 

Pembuatan job description menurut asumsi penulis merupakan hal 

yang sepatutnya dilakukan oleh karena dengan adanya job description 

tersebut, maka setiap anggota dalam organisasi akan mengetahui tugas dan 

tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pelaksanan tugas lebih terarah 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel  3 berikut ini. 

Tabel 3. Pembuatan Job Deskription  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a Selalu  50 100 
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b 

c 

d 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 1 

Tabel berikut menjelaskan tentang kepala sekolah membantu dalam 

memahami tugas. 

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel 4 menunjukkan bahwa di 

antara 50 responden, 35 orang atau 70,00 persen menyatakan kepala sekolah 

selalu membantu bawahannya dalam memahami tugas, 11 responden atau 

22,00 persen menyatakan sering, 8 responden atau 8,00 persen menyatakan 

kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah senantiasa 

membantu dalam memahami tugas dan tanggung jawab yang dibebankan 

kepada setiap anggotanya, sebagaimana jawaban responden yang sebanyak 

35 orng atau 70,00 persen merupakan frekuensi tertinggi. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini. 

Tabel  4. Kepala Sekolah Membantu Bawahannya dalam Memahami 
Tugasnya  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

35 

11 

4 

- 

70,00 

22,00 

8,00 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 2. 



 27 

Sebagaimana telah dijelaskan pada Tabel 3 bahwa kepala sekolah 

selalu membuat job description, yang oleh penulis dapat diasumsikan bahwa 

dengan adanya job atau pembagian tugas tersebut maka secara otomatis 

diperlukan suatu penjelasan mengenai tugas, sehingga di dalam 

melaksanakannya seminimal mungkin dapat dihindari adanya hambatan. 

Adapun mengenai ide kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas 

dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel  5. Kepala Sekolah Memberikan Ide dalam Pelaksanaan Tugas 
Bawahannya  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

35 

10 

5 

- 

70,00 

22,00 

10,00 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 3. 
Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa di antara 50 responden, 35 

orang atau 70,00 persen menyatakan bahwa kepala sekolah selalu 

memberikan ide dalam pelaksanaan tugas, 10 responden atau 20,00 persen 

menyatakan sering, 5 responden atau 10,00 persen menyatakan kadang-

kadang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama ini kepala sekolah 

di dalam memberikan tugas kepada bawahannya selalu memberikan ide-ide 

sebagaimana jawaban responden sebanyak 35 orang atau 70,00 persen 

menyatakan selalu yang merupakan frekuensi tertinggi. 

Salah satu fungsi pimpinan adalah memberikan ide-ide kepada 

bawahannya di dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tugas yang 

dibebankan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. 
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Tabel berikut menjelaskasn tentang kepala sekolah melibatkan 

bawahannya dalam mengambil kebijakan. 

Tabel  5. Pelibatan Bawahan dalam Mengambil Kebijakan  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

5 

21 

10 

14 

10,00 

42,00 

20,00 

28,00 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 4. 

Tabek di atas menunjukkan bahwa di antara 50 responden, 5 

responden atau 10,00 persen menyatakan selalu, 21 responden atau 42,00 

persen menyatakan sering, 10 responden atau 20,00 persen menyatakan 

kadang-kadng, dan 14 responden atau 28,00 persen menyatakan tidak 

pernah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah di dalam 

mengambil kebijakan sering melibatkan bawahannya sebagaimana jawaban 

responden sebanyak 21 orang atau 42,00 persen yasng merupakan frekuensi 

tertinggi. 

Tabel berikut menjelaskan tentang kepala sekolah memberikan 

motivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas. 

Tabel  7. Kepala Sekolah Memotivasi Bawahan dalam Pelaksanaan 
Tugas  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a Selalu  17 34,00 
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b 

c 

d 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

20 

13 

- 

40,00 

26,00 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 5. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa di antara 50 responden, 17 

responden atau 34,00 persen menyatakan selalu kepala sekolah memotivasi 

bawahannya dalam pelaksanaan tugas, 20 responden atau 40,00 persen 

menyatakan sering, 13 responden atau 26,00 persen menyatakan kadang-

kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sering 

memotivasi bawahannya dalam pelaksanaan tugas sebagaimana jawaban 

responden sebanyak 20 orang atau 40,00 persen yang merupakan frekuensi 

tertinggi. 

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak 

Drs. Zainuddin Pabisi (Wawancara, 14 Januari 2003) bahwa : 

Dalam rangka pelaksanan tugas, kepala sekolah senantiasa 
memberikan motivasi di dalam melaksanakan tugas tersebut, sehingga 
kami sebagai bawahannya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya. 
 
Tabel berikut menjelaskan tentang himbauan kepala sekolah tentang 

pentingnya keterlibatan dalam setiap kegiatan. 

Tabel  8. Himbauan Kepala Sekolah tentang Pentingnya Keterlibatan 
dalam Setiap Kegiatan  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

Selalu  

Sering 

25 

19 

50,00 

38,00 
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c 

d 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

6 

- 

12,00 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 6. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 25 di antaranya 

atau 30,00 persen menyatakan selalu kepala sekolah memberikan himbauan 

akan pentingnya keterlibatan dalam setiap kegiatan, 19 responden atau 38,00 

persen menyatakan sering, 6 responden atau 12,00 persen menyatakan 

kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, kepala sekolah 

senantiasa memberikan himbauan akan pentingnya keterlibatan dalam setiap 

kegiatan sebagaimana jawaban responden sebanyak 25 orang atau 50,00 

persen yang merupakan frekuensi tertinggi. 

Menurut asumsi penulis, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, 

maka keterlibatan anggota dalam setiap kegiatan merupakan salah faktor 

yang turut menentukan. Adanya keterlibatan anggota tersebut, juga 

menandakan bahwa di dalam organissai tersebut terjalin kerjasama yang 

kompak antara sesama anggota. 

Kepala sekolah menjadi pelopor dalam setiap kegiatan, dijelaskan pada 

tabel 9. 

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa di antara 50 responden, 41 

orang atau 82,00 persen menyatakan selalu kepala sekolah menjadi pelopor 

dalam stiap kegiatan, 9 responden atau 18,00 persen menyatakan sering, 

serta tidak ditemui adanya responden yasng menyatakan kadang-kadang dan 

tidak pernah. 

Salah satu ciri pemimpin yang baik adalah, ia mampu menjadi pelopor 

terhadap bawahannya dalam setiap kegiatan. Hal ini sejalan dengan jawaban 
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responden sebanyak 41 orang atau 82,00 persen menyatakan selalu kepala 

sekolah menjadi pelopor dalam setiap kegiatan yang merupakan frekuensi 

tertinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel  9. Kepala Sekolah Menjadi Pelopor dalam Setiap Kegiatan  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

41 

9 

- 

- 

82,00 

18,00 

- 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 7. 

Tabel berikut menjelaskan, kepala sekolah memberikan petunjuk 

tentang pelaksanaan tugas. 

Berdasarkan tabel 10 diperoleh informasi bahwa di antara 50 

responden, 35 orang atau 70,00 persen menyatakan selalu kepala sekolah 

memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas, 10 responden atau 20,00 

persen menyatakan sering, 5 responden atau 10,00 persen menyatakan 

kadang-kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 4 bahwa kepala sekolah 

membantu bawahan dalam memahami tugas. Demikian halnya dengan tabel 

10 ini yang menjelaskan tentang kepala sekolah memberikan petunjuk 

tentang pelaksanaan tugas sebanyak 35 responden atau 70,00 persen 

menyatakan selalu yang merupakan frekuensi tertinggi. 
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Dengan adanya bantuan kepala sekolah dalam memahami tugas, 

secara tersirat juga memberikan petunjuk akan tugas dan tanggung jawab 

tersebut. 

Tabel  10. Kepala Sekolah Memberikan Petunjuk tentang Pelaksanaan 
Tugas  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

35 

10 

5 

- 

70,00 

20,00 

10,00 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 8. 

Tabel berikut menjelaskan tentang kepala sekolah membantu para 

guru dalam mengembangkan materi pelajaran. 

 

 

 

Tabel  11. Kepala Sekolah Membantu para Guru dalam 
Mengembangkan Materi Pelajaran  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

32 

10 

8 

- 

64,00 

20,00 

16,00 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 9. 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa di antara 50 responden, 32 orng 

atau 64,00 persen menyatakan selalu kepala sekolah membantu dalam 

mengembangkan materi pelajaran, 10 responden atau 20,00 persen 

menyatakan sering, 8 responden atau 16,00 persen menyatakan kadang-

kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, bapak Drs. Zainuddin Pabisi (Wawancara, 14 Januari 

2002) bahwa: 

Kegiatan proses belajar mengajar di SMU Negeri 10 Makassar, kepala 
sekolah sennatiasa memantau pelaksanaannya, termasuk di dalam 
mengembangkan materi pelajaran.  
 
Tabel berikut menjelaskan tentang kepala sekolah menuntun dalam 

penyusunan tujuan instruksional. 

Tabel  12. Kepala Sekolah Menuntut dalam Penyusunan Tujuan 
Instruksional  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

33 

10 

7 

- 

66,00 

20,00 

14,00 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 10. 

Tabel di atas, menunjukkan bahwa di antara 50 responden, 33 orang 

atau 66,00 persen menyatakan kepala sekolah selalu menuntun para guru 

dalam menyusun tujuan instruksional, 10 responden atau 20,00 persen 

menyatakan sering, 7 responden atau 14,00 persen menyatakan kadang-

kadang, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di dalam penyusunan 

intruksional, kepala sekolah selalu menuntut guru-guru dalam menyusun 

tujuan instruksional sebagaimana jawaban responden sebanyak 32 orang atau 

64,00 persen yang merupakan frekuensi tertinggi. 

Salah satu tahap dalam proses belajar mengajar adalah, menyusun 

tujuan instruksional yang ingin dicapai dalam setiap pembelajaran. Oleh 

karena itu, peranan kepala sekolah dalam hal ini sangat diharapkan dalam 

upaya membantu pencaian target kurikulum. 

Persoalan yang dihadapi kepala sekolah memberikan alternatif 

pemecahan, dalam hal ini dijelaskan pada tabel 13. 

Permasalahan yang dihadapi dalam setiap kegiatan merupakan 

dinamika dalam organisasi. Demikian halnya dengan setiap permasalahan 

yang dihadapi khususnya di SMU Negeri 10 Makassar, tentunya tidak luput 

dari permasalahan. 

Tabel 13 menjelaskan tentang tanggapan responden akan kepedulian 

kepala sekolah di dalam membantu memberikan alternatif pemecahannya, 

sebanyak 42 responden atau 84,00 persen menyatakan selalu, 8 responden 

atau 16,00 persen menyatakan sering, serta tidak ditemui adanya responden 

yang menyatakan kadang-kadang dan tidak pernah. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini. 

Tabel  13. Kepala Sekolah Memberikan Alternatif Pemecahan dalam 
Menghadapi Permasalahan 

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

Selalu  

Sering 

42 

8 

84,00 

16,00 
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c 

d 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

- 

- 

- 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 11. 

Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara dengan salah 

seorang guru SMU Negeri 10 Makassar, ibu Drs. Hj. Astiah Husain 

(Wawancara, 15 Januari 2002) bahwa: 

Keberadaan kepala sekolah sebagai pemimpin di SMU Negeri 10 
Makassar memberikan corak tersendiri bagi kami, yang mana kepala 
sekolah penuh perhatian khususnya di dalam membantu mengatasi 
setiap masalah yang dihadapi. Ia merupakan tipe pemimpin yang 
partisipatif dan terbuka, sehingga kami sebagai bawahannya tidak 
merasa berat dan terkekang bilamana menghadapi suatu masalah. 
 
Hal senada juga dikemukakan salah seorang siswa (Adeliah, 

wawancara 17 Januari 2002) bahwa: 

Menurut kami, kepala sekolah merupakan tipe pemimpin yang baik, 
yang senantiasa memperhatikan setiap keluh kesah yang dihadapi. 
Begitu pula selalu memberikan petunjuk dalam memecahkan 
permasalahan yang dihadapi. 
 
Berdasarkan hasil olahan data yang dilakukan setiap tabel yang 

menyangkut kepala sekolah sebagai administrator pendidikan, dapat 

dikemukakan bahwa kepala SMU Negeri 10 Makassar berperan sebagai 

administrator pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan masing-

masing tabel pada umumnya responden  mendukung pernyataan yang 

diberikan sebagai indikator dalam mengukur peran kepala sekolah sebagai 

administrator pendidikan. 

Selanjutnya, tabel berikut menguraikan tentang jawaban responden 

tentang peran kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. 
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b. Kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan 

Tabel berikut menjelaskan tentang kepala sekolah memantau 

pelaksanaan tugas. 

Tabel  14. Kepala Sekolah Memantau Pelaksanaan Tugas  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

31 

17 

2 

- 

62,00 

34,00 

4,00 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 12 

Tabel di atas  menunjukkan bahwa kepala sekolah memantau 

pelaksanaan tugas, 31 responden atau 62,00 persen menyatakan selalu, 17 

responden atau 34,00 persen menyatakan sering, 2 responden atau 4,00 

persen menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang 

menyatakan tidak pernah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah dalam 

setiap pelaksanaan tugas selalu mengadakan pemantauan sebagaimana 

jawaban responden sebanyak 31 orang atau 62,00 persen yang merupakan 

frekuensi tertinggi. 

Tabel  15. Kepala Sekolah Mengadakan Penilaian terhadap Pelaksanan 
Tugas  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

Selalu  

Sering 

42 

8 

84,00 

16,00 
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c 

d 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

- 

- 

- 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 13. 

Tabel di atasmenunjukkan bahwa di antara 50 responden, 42 atau 

84,00 persen menyatakan selalu kepala sekolah mengadakan penilaian 

terhadap pelaksanan tugas, 8 responden atau 16,00 persen menyatakan 

sering, serta tidak ditemui adanya responden yang menyatakan kadang-

kadang dan tidak pernah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah selalu 

mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas sebgaimana jawaban 

responden sebanyak 42 orang atau 84,00 persen yang merupakan frekuensi 

tertinggi. 

Menurut asumsi penulis, penilaian dalam setiap kegiatan merupakan 

salah satu cara dalam mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai. Adanya 

penilaian yang dilakukan pimpinan akan berdampak terhadap psikologis 

bawahan yang menganggap hasil kerja yang dilakukan mendapat perhatian 

sekaligus dapat diadakan perbaikan secepatnya bilamana di dalam 

pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Tabel berikut menjelaskan tentang hubungan yang dijalin kepala 

sekolah dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan sekolah. 

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel 16 menunjukkan bahwa di 

antara 50 responden, 29 orang atau 58,00 persen menyatakan selalu, 20 

responden atau 40,00 persen menyatakan sering, 1 responden atau 2,00 

persen menyatakan kadang-kadang, dan tidak ada responden yang 

menyatakan tidak pernah. 
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Langkah yang ditempuh kepala sekolah dalam menjalin hubungan 

dengan pihak-pihak terkait merupakan langkah yang tepat, mengingat salah 

satu cara di dalam memperkenalkan sekolah ke pihak luar adalah jalinan 

hubungan yang baik sehingga pihak luar lebih mengenal SMU Negeri 10 

Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini:  

Tabel  16. Kepala Sekolah Menjalin Kerjasama dengan Pihak-pihak 
Luar  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

29 

20 

1 

- 

58,00 

40,00 

2,00 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 14. 

Hal ini sesuai dengan hasil analisis data yang dilakukan pada tabel 16. 

Dari tabel itu diperoleh bahwa, 29 responden atau 58,00 persen menyatakan 

selalu kepala sekolah menjalin hubungan dengan pihak-pihak luar yang 

merupakan frekuensi tertinggi. Kebijakan yang diambil kepala sekolah 

dijelaskan pada tabel 17. 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 17 diperoleh informasi bahwa, 

setiap kebijakan yang ditempuh oleh kepala sekolah selalu dikoordinasikan 

sebelum diputuskan dinyatakan oleh 25 responden atau 22,00 persen, 

kadang-kadang dijawab oleh 14 responden atau 28,00 persen. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 6 bahwa, kepala sekolah 

selalu melibatkan bawahannya setiap kebijakan yasng akan ditempuh. 

Demikian halnya dengan pada tabel 17 yang menjelaskan tentang kebijakan 
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kepala sekolah dikoordinasikan sebelumnya pada umumnya responden 

menyatakan selalu (50,00%). 

Hal ini menandakan bahwa kepala sekolah mengutamakan 

kebersamaan dalam setiap kebijakan yang akan ditempuhnya. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 17. 

 

 

 

Tabel  17. Kebijakan Kepala Sekolah Dikoordinasikan  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

42 

11 

14 

- 

50,00 

22,00 

28,00 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 15. 

Tabel berikut ini membahas tentang penekanan kepala sekolah akan 

pentingnya kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas. 

Tabel  18. Penekanan Kedisiplinan dalam Pelaksanaan Tugas  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

42 

8 

- 

- 

84,00 

16,00 

- 

- 

 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 16. 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa, dari 50 responden, 42 di antaranya 

atau 84,00 persen menyatakan kepala sekolah selalu menekankan pentingnya 

kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas, 8 responden atau 16,00 persen 

menyatakan sering, dan tidak ditemui adanya responden yang menjawab 

kadang-kadang dan tidak pernah. 

Salah satu indikator pencapaian tujuan secara efektif menurut asumsi 

penulis adalah sikap kedisiplinan yang dimiliki oleh pelaksana kegiatan. 

Faktor kedisiplinan inilah merupakan peletak dasar dalam memulai suatu 

kegiatan. 

Demikian halnya dengan tabel 18 ini yang menjelaskan tentang 

penekanan kepala sekolah akan pentingnya kedisiplinan dalam pelaksanaan 

tugas yang dinyatakan selalu oleh 42 responden atau 84,00 persen 

merupakan frekuensi tertinggi. 

Penekanan kepala SMU Negeri 10 Makassar akan pentingnya 

kedisiplinan membuktikan bahwa, kepala sekolah dalam melaksanakan tugas 

yang diembannya termasuk dalam mengefektifkan proses belajar mengajar 

bukan hanya sekedar slogan semata melainkan dipraktekkan dalam kegiatan 

sehari-hari. 

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tugas, berikut dijelaskan 

tentang kepala sekolah mengadakan pertemuan rutin berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas. 

Tabel  19. Pertemuan Rutin  

Pilihan Jawaban Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 

a 

b 

c 

d 

Selalu  

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

50 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 
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 Jumlah 50 100 

Sumber: Diolah dari angket No. 17. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa, kepala sekolah selalu mengadakan 

evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas dengan mengadakan pertemuan 

rutin bersama unsur-unsur sekolah lainnya, sebagaimana jawaban responden 

yang seluruhnya (100 persen) menjawab selalu. 

Pertemuan tersebut merupakan sarana dalam mengevaluasi kegiatan 

yang dilaksanakan selama ini yang sekaligus dapat dijadikan acuan dalam 

melaksanakan tugas selanjutnya. 

2. Analisis Deskriptif Faktor-faktor Peranan Kepala SMU 
Negeri 10 Makassar 

 
Berdasarkan hasil olahan data yang dilakukan setiap tabel yang 

menyangkut kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan, diperoleh 

informasi bahwa pada umumnya responden mendukung pernyataan tentang 

adanya peranan kepala SMU Negeri 10 Makassar sebagai supervisor 

pendidikan. 

Untuk lebih jelasnya tentang peranan kepala sekolah baik sebagai 

administrator maupun sebagai supervisor pendidikan, dapat dilihat pada 

tabel 20. 

Hasil olahan data pada tabel 20 menunjukkan bahwa, kepala sekolah 

baik sebagai administrator pendidikan maupun sebagai supervisor 

pendidikan memberikan dukungan sangat berperan dalam mengefektifkan 

proses belajar mengajar di SMU Negeri 10 Makassar. 

Adapun besarnya dukungan tersebut, untuk peranan sebagai 

administrator pendidikan sebesar 87,46 persen dan sebagai supervisor 

pendidikan sebesar 91,83 persen. Walaupun kedua nilai tersebut berbeda, 
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tetapi masing-masing nilai tersebut berada pada interval 76% - 100% yang 

termasuk dalam kategori sangat berperan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 20 berikut. 

Tabel  20. Tingkat Pencapaian Skor Faktor-faktor Peranan Kepala 
SMU Negeri 10 Makassar  

No Faktor-faktor 
Jumlah 

Intem (n) 
Skor yang 

dicapai 
Jl. Skor 

yang idel 
Pencapain 

(%) 
Rata-rata 

skor 
Dukungan 

(%) 
1. 
 
 
 
 

2. 

Administrator 
Pendidikan: 
1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian  
3. Pengarahan 
Supervisor  
1. Pengevaluasi 
2. Komunikasi 
3. Pengawasan 

 
 

3 
4 
4 
 

2 
2 
2 

 
 

561 
630 
721 

 
371 
345 
386 

 
 

600 
800 
800 

 
400 
400 
400 

 
 

93,50 
78,75 
90,13 

 
92,75 
86,25 
96,50 

174 
 
 
 
 

184 
 

48,60 
 
 
 
 

51,40 

 Jumlah 17 3014 3400 88,65 358 100 

Sumber: Hasil Olahan Data Angket No. 1 s/d 17 

Selanjutnya, dianalisis peranan kepada sekolah secara keseluruhan 

(indikator yang telah ditentukan) berdasarkan hasil  olahan angket yang telah 

dilakukan diperoleh: n = 3014, N (jumlah responden x jumlah item x jumlah 

option setiap itemnya) = 3400, maka : 

  n 
% =       x 100 
  N 
 
  3014 
% =           x 100 
  3400 
 
 = 88,65% 
 
Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 88,65 persen berdasarkan 

pengkategorian yang telah ditetapkan sebelumnya berada pada interval 76% - 

100% yang berarti kepala SMU Negeri 10 Makasar sangat berperan dalam 

mengefektifkan proses belajar baik sebagai administrator pendidikan 
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meliputi: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengarahan, maupun 

sebagai supervisor pendidikan meliputi: (1) pengevaluasian, (2) komunikasi, 

(3) pengawasan. 

 
B. Pembahasan  
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala SMU Negeri 10 Makassar 

sangat berperan dalam mengefektifkan proses belajar ditinjau dari segi: 

1. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan meliputi: 

a) Perencanaan; sebagai pemimpin, kepala sekolah dianggap dapat 

membuat perencanaan sebagai acuan atau pedoman dalam 

melaksanakan tugas oleh masing-masing bawahannya. Dengan 

perencanaan ini, arah dan tujuan dari pelaksanaan tugas dapat 

diketahui secara jelas.  

b) Pengorganisasian; kemampuan kepala sekolah dalam menata semua 

komponen-komponen sekolah sangat diharapkan dalam rangka 

memberikan kejelasan tentang tugas dari masing-masing  bawahannya. 

Dengan pembagian tugas yang jelas, maka bawahan pun dapat 

melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. 

c) Pengarahan; dalam rangka pelaksanaan tugas, petunjuk dari kepala 

sekolah sebagai orang nomor satu sekaligus sebagai pemimpin dapat 

memberikan penjelasan secara singkat akan tugas dan tanggung jawab 

yang diemban oleh bawahan. 

2. Kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan, meliputi; 

a) Pengevalusian; sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah seyogyanya 

memberikan penilaian terhadap hasil kerja bawahannya. Hal ini pula 

telah ditunjukkan oleh Kepala SMU Negeri 10 Makassar yang 
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senantiasa memberikan penilaian terhadap hasil kerja bawhannya. 

Penilaian yang diberikan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

b) Komunikasi; hubungan baik yang terjalin antara atasan dan bawahan 

merupakan kunci pokok keberhasilan pelaksanaan tugas dan 

pencapaian tujuan. Kemampuan kepala SMU Negeri 10 Makassar 

menjalin hubungan dengan bawahannya memberikan nilai tersendiri 

dalam pelaksanaan tugas. 

c) Pengawasan;  dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas 

bawahannya, maka diperlukan adanya pengawasan. Kepala SMU 

Negeri 10 Makassar dalam memberikan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dapat memotivasi bawahannya dalam melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya. 
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan kepala sekolah dalam 

mengefektifkan proses belajar mengajar di SMU Negeri 10 Makassar, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Keberadaan kepala SMU Negeri 10 Makassar sangat berperan dalam 

mengefektifkan proses belajar mengajar ditinjau dari segi; 

a. Administrator pendidikan yang meliputi; (1) perencanaan, (2) 

pengorganisasian, dan (3) pengarahan. 

b. Supervisor pendidikan yang meliputi; (1) pengevaluasian, (2) 

komunikasi, dan (3) pengawasan. 

2. Peranan kepala sekolah dalam mengefektifkan proses belajar di SMU 

Negeri 10 Makassar tidak terlepas dari jalinan kerjasama yang harmonis di 

antara unsur-unsur sekolah, sehingga mendukung kepala sekolah dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam 

mengefektifkan proses belajar mengajar.  

 

B. Saran-saran  

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran 

sebagai berkut: 

1. Kepada kepala SMU Negeri 10 Makassar kiranya peranannya dalam 

mengefektifkan proses belajar mengajar selama ini tetap dipertahankan 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan pada umumnya. 

2. Kepada unsur-unsur SMU Negeri 10 Makassar, kiranya dukungan serta 

partisipasi aktif selama ini tetap dipertahankan karena hanya dengan 

jalinan kerjasama yang kompak, pencapaian tujuan dapat berhasil.  
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah kepala sekolah sebelum pelaksanaan tugas, 
terlebih dahulu mengadakan pembagian tugas? 

 
2. Apakah kepala sekolah memberikan alternatif pemecahan setiap 

permasalahan yang dihadapi? 
 
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah kepala sekolah dalam mengambil kebijakan 

melibatkan Bapak/Ibu? 
 
4. Apakah kepala sekolah membantu dalam mengembangkan tujuan 

instruksional pengajaran? 
 
5. Apakah kepala sekolah memotivasi bawahannya dalam melaksanakan 

tugas? 
 
6. Apakah kepala sekolah mengadakan penilaian terhadap hasil kerja? 
  
7. Apakah diadakan pertemuan rutin dalam rangka membahas pelaksanaan 

tugas? 
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Lampiran 2. 

KISI-KISI ANGKET 

No. Variabel Indikator Deskriptor No. Item 

1. Peranan kepala 
sekolah dalam 
mengefektifkan 
proses belajar 

1. Administrator  
Pendidikan 

 
 
 
 
2. Supervisor 

Pendidikan 

a) Perencanaan  
 
b)

 Pengorganis
asian  

 
c) Pengarahan 
 
a) Pengevalusian  
b) Komunikasi 
c) Pengawasan  

1,2,3 
 

4,5,6,7 
 

8.9.10.11 
 

12,13 
14,15 
16,17 
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Lampiran  3 

ANGKET  PENELITIAN  

Pengantar 

Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penyusunan 

skripsi dalam rangka penyelesaian studi pada Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan judul “Peranan 

Kepala Sekolah dalam Mengefektifkan Proses Belajar Mengajar di SMU 

Negeri 10 Makassar”. 

Keberadaan angket ini semata-mata bertujuan untuk memperoleh data 

yang akan dianalisis untuk menjawab permasalahan sehubungan dengan 

masalah yang diteliti, olehnya itu, kami harapkan sudi kiranya Bapak/Ibu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam angket ini sesuai dengan kenyataan 

yang sebenarnya. Bilamana dianggap ada rahasia, maka peneliti akan 

menjamin kerahasiaannya. 

Kesediaan Bapak/Ibu, mengisi angket merupakan bantuan yang sangat 

berharga bagi kami. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

Makassar,  Januari 

2003 

Peneliti 

 

Alimin  
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IDENTITAS RESPONDEN  

NIP/NIS : ……………………… 
Pangkat/Gol : ……………………… 
Jabatan : ……………………… 
Alamat : ……………………… 
 
Petunjuk Pengisian  
Pilihkan salah satu jawaban sesuai dengan kenyataan yang Bapak/Ibu alami 
dengan memberikan tanda silang (x) 
 
A. Administrator Pendidikan  

1. Menurut Anda, apakah kepala sekolah membuat job description dalam 
rangka pelaksanaan tugas? 

 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
2. Apakah kepala sekolah membantu dalam memahami tugas Anda? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
3. Apakah kepala sekolah memberikan ide-ide dalam pelaksanaan tugas? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
4. Apakah kepala sekolah setiap kali mengambil kebijakan melibatkan 

Anda? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
5. Menurut Anda, apakah kepala sekolah memberikan motivasi dalam 

pelaksanaan tugas? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
6. Apakah kepala sekolah memberikan himbauan akan pentingnya 

keterlibatan Anda dalam setiap kegiatan? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
7. Dalam setiap kegiatan, apakah kepala sekolah menjadi pelopor dalam 

kegiatan tersebut? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
8. Apakah kepala sekolah memberikan petunjuk-petunjuk tentang 

pelaksanaan tugas? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
9. Apakah kepala sekolah membantu dalam mengembangkan materi 

pengajaran? 
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 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
10. Apakah kepala sekolah menuntun dalam penyusunan tujuan 

institusional/kurikuler? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
11. Apakah permasalahan yang dihadapi, kepala sekolah memberikan 

alternatif pemecahannya? 
 
B. Supervisor Pendidikan  

12. Apakah kepala sekolah memantau setiap pelaksanaan tugas? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
13. Apakah kepala sekolah mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan 

tugas? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
14. Apakah kepala sekolah menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait 

dalam rangka pengembangan sekolah? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
15. Apakah kepala sekolah setiap kebijakan yang diambil dikoordinasikan 

sebelumnya? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
16. Apakah kepala sekolah menekankan kedisiplinan dalam pelaksanaan 

tugas? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
17. Apakah kepala sekolah mengadakan pertemuan rutinitas dengan unsur-

unsur sekolah berkaitan dengan pelaksanaan tugas? 
 a. Selalu b. Sering 
 c. Kadang-kadang c. Tidak pernah 
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Lampiran  4. 
 

DATA REKAPITULASI JAWABAN RESOPONDEN  
 
 

No. 
Resp 

Jawaban Responden untuk Item Nomor  Jml 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 14 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 61 

2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 65 

3 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 60 

4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 61 

5 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 59 

6 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 2 3 4 57 

7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 66 

8 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 63 

9 4 3 3 1 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 56 

10 4 4 3 3 2 3 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 57 

11 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 600 

12 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 60 

13 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 58 

14 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62 

15 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 59 

16 4 4 3 4 2 2 4 4 2 2 3 3 3 4 2 4 4 56 

17 4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 59 

18 4 2 4 1 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59 

19 4 4 4 1 2 2 3 4 2 4 4 4 4 3 2 3 4 54 

20 4 3 2 3 2 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 56 

21 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 4 58 

22 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

23 4 3 4 1 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 56 

24 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 61 

25 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 61 

26 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 44 61 
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27 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 64 

28 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 61 

29 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 61 

30 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 59 

31 4 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 61 

32 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 

33 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 63 

34 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 58 

35 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 61 

36 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 59 

37 4 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 56 

38 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 64 

39 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 60 

40 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 62 

41 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 59 

42 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 61 

43 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 64 

44 4 4 4 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 60 

45 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 63 

46 4 3 2 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 59 

47 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 61 

48 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 64 

49 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 62 

50 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 62 

Jml. 200 181 180 116 154 170 190 181 173 176 191 180 191 183 162 187 199 3014 
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Lampiran 5 
SKOR JAWABAN RESPONDEN  

 
 

No 
Resp. 

Pilihan Jawaban Nilai yang Diperoleh  Jumlah 

a B c d a b c d 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

12 

14 

12 

11 

9 

9 

15 

12 

8 

9 

12 

11 

10 

13 

11 

10 

11 

12 

9 

9 

10 

14 

10 

12 

3 

3 

3 

5 

7 

5 

2 

5 

7 

5 

3 

4 

4 

2 

4 

2 

3 

2 

3 

4 

4 

2 

3 

3 

- 

- 

1 

1 

1 

3 

- 

- 

1 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

5 

3 

2 

4 

4 

3 

1 

3 

2 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

48 

56 

48 

44 

36 

36 

60 

48 

24 

36 

48 

44 

400 

52 

44 

400 

44 

48 

36 

36 

40 

56 

40 

48 

12 

12 

9 

15 

21 

15 

6 

15 

21 

15 

6 

36 

12 

6 

12 

6 

12 

6 

9 

12 

12 

6 

9 

9 

- 

- 

2 

2 

2 

6 

- 

- 

2 

6 

2 

4 

6 

4 

2 

100 

6 

4 

8 

8 

6 

2 

6 

4 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

61 

65 

600 

61 

59 

57 

66 

63 

56 

57 

60 

60 

58 

62 

59 

56 

59 

59 

54 

56 

58 

64 

56 

61 
 

 



 56 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

40 

50 

11 

12 

13 

12 

9 

11 

13 

13 

13 

9 

13 

9 

8 

13 

11 

13 

10 

11 

14 

13 

14 

9 

12 

13 

13 

11 

5 

4 

4 

4 

5 

3 

2 

3 

3 

6 

1 

7 

6 

4 

5 

2 

5 

5 

2 

3 

1 

7 

4 

4 

3 

6 

1 

- 

- 

- 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

- 

- 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

44 

48 

52 

48 

36 

44 

52 

52 

52 

36 

52 

36 

32 

52 

44 

52 

40 

44 

56 

52 

56 

36 

48 

52 

52 

44 

15 

12 

12 

12 

15 

9 

6 

9 

9 

18 

3 

21 

18 

12 

15 

6 

15 

15 

5 

9 

3 

21 

12 

12 

9 

18 

2 

- 

- 

- 

4 

6 

2 

2 

2 

4 

6 

2 

6 

- 

- 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

2 

- 

- 

- 

- 

 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

61 

61 

64 

61 

59 

59 

61 

63 

63 

58 

61 

59 

56 

64 

60 

62 

59 

61 

64 

60 

63 

59 

61 

64 

62 

62 
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  n 
% =  x 100% 
  N 
 
 
  3014 
% =  x 100% 
  3400 
 
 = 88,65 
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Lampiran  6. 
 

NAMA-NAMA RESPONDEN 
 

No. Nama 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Drs. Y.M. Patathan 
Drs.  Zainuddin  
Drs. Hj. Astiah Husain  
Dra. Amirah  
Drs. Kamaruddin  
Drs. Hamzah. B 
Syaifullah 
Amir Tanggong 
Hasanuddin 
Darman 
Suhardi 
Abd. Balik 
Adeliah 
Hanny. K 
Trisnawati 
Sukma 
Sadris 
Sukarman 
Jukhri 
Jumaeni 
Muh. Ali 
Sulfikar 
Raihanuddin 
Rudianto  

 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Ainul Syarif 
Faisal 
Ahmad Subar 
Sabruddin 
Syatrawati 
M. Restu 
Jalaluddin 
Mahmuddin 
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33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 

Setiawan 
Mukhlis 
Arifin 
Ghalib 
Alexander 
Martini 
Intang Lestari 
Hadrawiah 
Ratnawati 
Maemunah 
St. Khadijah 
Mashudi 
Kamrawati 
Jusrianti 
Sidiq Abubakar 
Salasiah 
St. Maryam 
Amirullah Baslam   
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