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ABSTRACT 
The purpose of this study was to: evaluate the performance two Principals Elementary 

School on the District of Bringin State in  2015 based the managerial aspects. This 

research is a qualitative evaluation study with descriptive approach. Subjects in this study 

were 6 people, consisted of two teachers, two school committees, and two supervisors. 

The data collection is done with interview techniques, and tested the validity of the 

triangulation. The results of this study states: 1) the performance of the two principals of 

public primary schools on the District of Bringin on indicators of school planning is 

maximal; 2) one of the two principals still less than the maximum in developing the 

organization of the school, the principal has not put personnel in accordance with their 

ability; 3) has a maximum two principals in leading the school, creating a school culture 

and climate that is conducive, and monitor and evaluate schools; 4) there is an indicator 

to create a culture and climate of the school, principals are at maximum category; 5) 

manage the school, the principals has a maximum, but in managing teachers and staff, 

and manage the information system is still less than the maximum; and 6) the 

performance of the two principals in the use of technological development is still less 

than the maximum. 

 

Keywords : Performance Evaluation, Managerial Principal 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan sekolah sebagai lembaga pendidikan tempat generasi muda bangsa adalah 

suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda. Proses pendidikan yang bermutu harus 

didukung oleh personalia, seperti administrator, guru, konselor, dan tata usaha yang bermutu 

dan profesional. Hal tersebut didukung pula oleh sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, 

media, serta sumber belajar yang memadai, baik mutu maupun jumlahnya, dan biaya yang 

mencukupi, manajemen yang tepat serta lingkungan yang mendukung (Syaodih, 2006: 6). 

Mutu pendidikan dapat terwujud apabila didukung oleh banyak faktor, faktor internal 

dan eksternal. Faktor-faktor tersebut saling terkait agar saling mendukung untuk mewujudkan 

pendidikan yang bermutu. Dalam organisasi sekolah kepala sekolah merupakan pimpinan 

yang bertanggung jawab atas kelangsungan organisasi tersebut. Kepala sekolah merupakan 

salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas 
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pendidikan. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang bertugas menjadi agen perubahan 

(Change Agent) yang mendorong dan mengelola agar semua pihak termotivasi dan berperan 

aktif dalam perubahan tersebut menurut Mulyasa (2005: 181). Kepala Sekolah, guru dan 

tenaga kependidikan lainnya adalah tenaga profesional. Oleh karena itu, mereka harus terdidik 

dan terlatih secara akademik dan profesional serta mendapat pengakuan formal sebagaimana 

mestinya (Depdiknas, 2007: 1) dan profesi mengajar harus memiliki status profesi yang 

membutuhkan pengembangan (Tilaar, 2001: 142). 

Untuk meningkatkan profesionalisme kepala sekolah di institusi pendidikan, 

diperlukan berbagai upaya berupa peningkatan kreativitas kerja, motivasi kerja, kinerja dan 

produktivitas kerja kepala sekolah serta pemberian berbagai jenis bentuk pelatihan, 

pendidikan profesional dan berbagai kegiatan profesional lainnya kepada kepala sekolah 

untuk meningkatkan mutu lulusan. Namun, diperlukan juga kebijakan pemerintah dalam 

pengembangan sumber daya manusia melalui profesionalisasi pendidik dari tenaga 

kependidikan dalam upaya meningkatkan kualitas kepala sekolah dan kualitas pendidikan 

(Jalal, 2005: 1). Kepala sekolah yang profesional umumnya selalu menunjukkan motivasi 

kerja yang tinggi dalam mengerjakan tugas-tugas profesional sehari-hari di sekolah. Motivasi 

kerja tinggi yang dimiliki oleh kepala sekolah yang profesional cenderung berkaitan dengan 

disiplin tinggi yang dimiliki oleh kepala sekolah yang profesional dalam melaksanakan tugas-

tugas profesionalnya di sekolah (Fattah, 2000: 59). 

Kinerja kepala sekolah merupakan ujung tombak dan kemudi bagi jalannya lembaga 

pendidikan. Jika suatu lembaga pendidikan tanpa ada pemimpin yang adaptif dan kreatif, 

maka kurang optimal dalam pelaksanaannya atau kemunduran suatu lembaga pendidikan. 

Pemimpin dalam lembaga pendidikan harus dapat membujuk pengikutnya atau tenaga 

kependidikan atau mencapai tujuan bersama. Di dukung oleh Wirawan (2002: 47) bahwa 

kepemimpinan adalah pemimpin mengajak dan  memfasilitasi pengikut untuk mencapai 

tujuan bersama.  

Pada umumnya, kepala sekolah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai manajer 

profesional, karena pengangkatannya tidak didasarkan pada kemampuan dan pendidikan 

profesional, tetapi lebih pada pengalaman menjadi guru (Mulyasa, 2013: 42). Dharma (2012: 

50) mengungkapkan bahwa banyaknya kepala sekolah yang tidak memenuhi standar 

kompetensi ini tidak terlepas dari proses rekrutmen dan pengangkatannya, apalagi sejak 

adanya otonomi daerah. Kewenangan tersebut menjadikan bupati atau walikota seenaknya 

saja menentukan kepala sekolah, dan pengangkatannya tidak disertai dengan pelatihan. 

Menurut Danim (2009: 48), faktanya tuntutan terhadap kinerja kepala sekolah masih 

belum dapat dipenuhi, seperti banyaknya sekolah yang siswanya berprestasi rendah, 

ketidakdisiplinan siswa dan guru, kurangnya guru dalam mengelola pembelajaran, 

penguasaan sebagian guru terhadap bidang keilmuan/mata pelajarannya belum memadai, dan 

lambannya staf pengajar dan tata usaha dalam melayani siswa. 
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Paparan di atas didukung dengan fenomena yang terjadi saat ini. Kemampuan yang 

dimiliki kepala sekolah dasar (SD) ternyata masih rendah. Data Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang mutakhir menunjukkan skor kompetensi manajerial kepala sekolah di Jawa 

Tengah hanya 5,51 (Suara Merdeka, 09 April 2015). Padahal, kemampuan manajerial kepala 

sekolah akan berdampak pada mutu layanan. Dimana seiring perkembangan zaman, tuntutan 

masyarakat akan mutu layanan satuan pendidikan kian tinggi. Kemampuan manajerial yang 

lemah ditengarai dengan tidak adanya kemampuan identifikasi permasalahan pembelajaran. 

Supriyadi (Suara Merdeka, 09 April 2015) mengemukakan bahwa: Lemahnya kemampuan 

manajerial kepala sekolah disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya karena lemahnya sistem 

pembinaan kepala sekolah, baik secara individual, pembinaan pengawas maupun melalui 

kelembagaan. Frekuensi pembinaan masih kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan tugas 

kepala sekolah. Pembinaan juga tidak dilaksanakan secara kontinyu. Program pembinaan 

kurang jelas dan hanya dilakukan jika ada kebijakan baru, bukan pembinaan yang telah 

terencana. Bahkan pembinaan dilakukan sebatas pemenuhan tugas lembaga untuk melakukan 

pembinaan. 

Kinerja kepala sekolah dinilai penting sebagai bahan dan acuan dalam rangka 

pembinaan dan peningkatan kualitas/mutu sekolah. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kinerja kepala sekolah, dengan evaluasi kinerja kepala sekolah. Menurut 

Dharma (2005: 14), evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. 

Wirawan (2012: 14), menjelaskan bahwa evaluasi kinerja merupakan proses 

melakukan penilaian mengenai kinerja ternilai yang didokumentasikan secara formal, untuk 

menilai kinerja ternilai dengan membandingkan standar kinerjanya secara periodik guna 

membantu pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. Menurut Dharma 

(2008: 05-06), terdapat tiga komponen penilaian kinerja kepala sekolah, yaitu: (1) penilaian 

input, yaitu merupakan kemampuan kompetensi yang dimiliki dalam melakukan 

pekerjaannya; (2) penilaian proses, yaitu merupakan penilaian terhadap prosedur pelaksanaan 

pekerjaan yang dilihat dari tugas pokok dan tanggung jawabnya; dan (3) penilaian output, 

yaitu penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas pokok dan tanggung 

jawabnya. 

Sejalan dengan paparan di atas, kinerja kepala Sekolah Dasar Kecamatan Bringin 

belum terlaksana dengan maksimal karena banyak kendala. Hal tersebut didukung dengan 

hasil wawancara salah satu pengawas UPTD kecamatan Bringin. Ketidakmaksimalan kinerja 

kepala sekolah disebabkan oleh kurangnya pembinaan, pengetahuan, pendidikan dan 

pelatihan serta kurangnya motivasi untuk berprestasi. Padahal untuk dapat mengelola sekolah 

dan melaksanakan tugasnya, seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang baik. 

Namun, pada kenyataannya kepala sekolah belum menjalankan tugasnya dengan optimal, 

terutama pada tugas manajerial. 
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Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan di atas maka fokus 

penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Dua Kepala SD Negeri Kecamatan Bringin Tahun 

2015 berdasarkan aspek manajerial? Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Kinerja 

Dua Kepala SD Negeri Kecamatan Bringin Tahun 2015 berdasarkan aspek manajerial. 

KAJIAN TEORI 

Evaluasi Kinerja 

1. Pengertian Evaluasi 

Dalam meningkatan manajemen pendidikan harus ada evaluasi untuk adanya 

perbaikan yang lebih baik. Secara umum evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-

tidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok, yaitu mengukur kemajuan, menunjang 

penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali (Sudijono, 

2011: 07-08). Menurut Arikunto (2010: 02), evaluasi  adalah kegiatan untuk mengumpulkan 

informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Widoyoko (2013: 06) 

evaluasi merupakan proses sistematis dan berkembang untuk mengumpulkan, 

mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi untuk digunakan sebagai 

dasar membuat keputusan. Senada dengan Wirawan (2012: 07), memaparkan bahwa evaluasi 

adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat 

mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi 

dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. 

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan atau proses 

mengumpulkan, mendiskripsikan, menganalisis dan menyajikan informasi yang digunakan 

untuk mengambil keputusan. 

2. Model Evaluasi  

Suatu kegiatan memerlukan desain atau langkah-langkah dalam mencapai tujuannya. 

Desain dalam evaluasi disebut juga dengan model evaluasi. Menurut Sukardi (2011: 66), 

model evaluasi muncul karena adanya usaha eksplanasi secara kontinu yang diturunkan dari 

perkembangan pengukuran dan keinginan manusia untuk berusaha menerapkan prinsip-

prinsip evaluasi pada cakupan yang lebih abstrak termasuk pada bidang ilmu pendidikan, 

perilaku, dan seni. Model-model evaluasi menurut Arikunto (2009: 41-48), yang banyak 

digunakan yaitu Goal Oriented Model dikembangkan oleh Tyler, Goal Free Evaluation 

Model dikembangkan oleh Scriven, Formatif Sumatif Evaluation Model dikembangkan oleh 

Michael Scriven, Countenance Evaluation Model dikembangkan oleh Stake, Responsive 

Evaluation Model dikembangkan oleh Stake, CSE-UCLA Evaluation Model, CIPP Evaluation 

Model dikembangkan oleh Stufflebeam, dan Discrepancy Evaluation Model dikembangkan 

oleh Provus. 

Berdasarkan model-model evaluasi di atas, model yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Discrepancy Evaluation Model. Discrepancy (kesenjangan) merupakan model yang 
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menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Wirawan 

(2012: 106), memaparkan bahwa model evaluasi kesenjangan membandingkan kinerja 

program dengan standar program untuk mengukur kesenjangan yang terjadi dan bagaimana 

menghilangkan kesenjangan tersebut. Model tersebut menekankan pada kesenjangan yang 

sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur 

adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai (Arikunto, 

2009: 48). Pemilihan model tersebut di dukung dengan pengertian kinerja yaitu 

membandingkan keberhasilan tugas dengan berbagai kemungkinan atau standar yang telah 

ditentukan terlebih dahulu. 

3. Pengertian Kinerja 

Setiap karyawan atau pegawai mempunyai kinerja yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Dan kinerja dapat diamati maupun dinilai sesuai dengan hasil pekerjaannya. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan 

tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika Moeheriono 

(2012: 96-97).  

Wirawan (2009: 05), mengartikan bahwa kinerja adalah keluaran yang dihasilkan 

oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu 

tertentu. Sejalan dengan Fahmi (2011: 02), menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil yang 

diperoleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non oriented 

yang dihasilkan selama satu periode waktu.  

Menurut Asmani (2012: 130), kinerja ialah kesungguhan usaha yang dilakukan 

seseorang, yang berdampak pada hasil yang diperoleh. Berbeda dengan Rivai (2005: 15), 

bahwa kinerja merupakan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti 

yang diharapkan. Sinambela (2012: 05), menambahkan bahwa kinerja adalah pelaksanaan 

suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya 

sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas kinerja diartikan sebagai keluaran yang 

dihasilkan atau dicapai seseorang atau kelompok dalam waktu tertentu. 

4. Evaluasi Kinerja 

Untuk mengetahui hasil kinerja seseorang yang berbeda antara yang satu dengan 

yang lainnya dapat dilakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja mempunyai maksud untuk 

mengetahui dan meningkatkan kinerja individu. 

Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi 

kineja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi (Dharma, 2013: 14). Berbeda 

dengan Wirawan (2009: 11), menjelaskan bahwa evaluasi kinerja merupakan proses 

melakukan penilaian, mengumpulkan informasi mengenai kinerja ternilai yang 
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didokumentasikan secara formal untuk menilai kinerja ternilai dengan membandingkan 

dengan standar kinerjanya secara periodik untuk membantu pengambilan keputusan 

manajemen. 

Menurut Rivai (2005: 19), evaluasi kinerja (performance evaluation) merupakan: (1) 

alat yang paling baik untuk menentukan apakah karyawan telah memberikan hasil kerja yang 

memadai dan melaksanakan aktivitas kinerja sesuai dengan standar kinerja; (2) satu cara 

untuk penilaian kinerja dengan melakukan penilaian mengenai kekuatan dan kelemahan 

karyawan; dan (3) alat yang baik untuk menganalisis kinerja karyawan dan membuat 

rekomendasi perbaikan. 

Berdasarkan paparan di atas disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah proses 

melakukan penilaian, mengumpulkan informasi, dan menganalisis kinerja ternilai dengan 

membandingkan dengan standar kinerjanya secara periodik untuk membuat rekomendasi 

perbaikan. 

Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepala Sekolah 

Kemajuan sekolah sangat tergantung pada sosok pemimpinnya, yakni kepala 

sekolah. Profesionalitas kepala sekolah menjadi syarat mutlak terwujudnya sekolah yang 

berdaya saing tinggi. Kepala sekolah merupakan  seorang guru yang mempunyai kemampuan 

untuk memimpin segala sumber daya yang ada disuatu sekolah, sehingga dapat 

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama (Asmani, 2012: 17). 

Menurut Danim (2010: 145), kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan 

sebagai kepala sekolah. Sejalan dengan pendapat Wahjosumidjo (2002: 83) bahwa kepala 

sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu 

sekolah, tempat diselenggarakannya proses belajar- mengajar atau terjadinya interaksi antara 

guru yang memberi pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Sementara Daryanto 

(2011: 136), menjelaskan bahwa kepala sekolah adalah pemimpin pada suatu lembaga satuan 

pendidikan, yang proses kehadirannya dapat dipilih langsung oleh yayasan atau ditetapkan 

pemerintah.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah 

adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang 

ada di suatu sekolah, sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan 

bersama. 

2. Tugas Kepala Sekolah  

Seorang Kepala Sekolah sebagai pemimpin dalam sebuah  sekolah. Dimana dituntut 

harus mampu bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Kepala Sekolah 

mempunyai fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan demi kemajuan sekolahnya. 

Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah menurut Mulyasa (2007: 98), sebagai seorang 

pemimpin, fungsi dan tugas kepala sekolah sangat kompleks demi terwujudnya sekolah yang 

berkualitas. Mulyasa memaparkan fungsi dan tugas kepala sekolah secara terperinci. Pertama, 
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sebagai pendidik (educator) dengan meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di 

sekolahnya, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga 

sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, melaksanakan model 

pembelajaran yang menarik (misalnya team teaching dan moving class), serta mengadakan 

program akselerasi (acceleration) bagi siswa yang cerdas di atas rata-rata. Kedua, sebagai 

manajer dengan memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama, memberi 

kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. 

Ketiga, sebagai administrator dengan mengelola kurikulum, siswa, personalia, sarana 

prasarana, kearsipan, dan keuangan. Keempat, sebagai supervisor dengan memperhatikan 

prinsip-prinsipnya, seperti hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis, dilaksanakan 

secara demokratis, berpusat pada tenaga kependidikan (guru), dilakukan berdasarkan 

kebutuhan tenaga kependidikan (guru), dan merupakan bantuan profesional. Kelima, sebagai 

leader dengan memberikan petunjuk dan pengawasan,  meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, serta mendelegasikan tugas. 

Keenam, sebagai inovator dengan srtategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang 

harmonis dengna lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, 

memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan 

model-model pembelajaran yang inovatif.  

Ketujuh, sebagai motivator dengan strategi yang tepat untuk memberikan motivasi 

kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi 

ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, 

disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar lewat 

pengembangan pusat sumber belajar. 

Ketujuh fungsi dan tugas ini akan mendorong kepala sekolah meningkatkan 

kreativitasnya dalam mengembangkan sekolah, sehingga mampu memberikan inspirasi dan 

motivasi kepada jajaran bawahannya untuk bangkit mengejar ketertinggalan dan kemunduran 

di segala bidang. 

Sedangkan Peran Utama Kepala Sekolah menurut Depdiknas dalam perspektif 

kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), ada tujuh peran utama kepala sekolah, 

yaitu sebagai educator (pendidik), manajer, administrator, supervisor (penyelia), leader 

(pemimpin), pencipta iklim kerja, dan wirausahawan. 

Kinerja Manajerial Kepala Sekolah  

1. Pengertian Manajerial  

Menurut Stoner (1992: 8) manajemen merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.  



9 
 

Sementara itu Sudjana (2000: 77) berpendapat bahwa manajemen merupakan 

rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang 

telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan 

lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi 

dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Dengan demikian manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang 

dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan ataupun 

bersama orang lain atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara 

produktif, efektif dan efisien. Proses manajerial dapat diartikan juga dengan proses 

kepemimpinan dalam organisasi. Didalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen, terutama 

adanya pemimpin dan yang dipimpin. 

Menurut Douglas (1963: 13–17) prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai 

berikut: (a) Memprioritaskan tujuan diatas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme 

kerja; (b) Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab; (c) Memberikan tanggung 

jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya; (d) 

Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia; (e) Relatifitas nilai-nilai. 

Fungsi manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu 

tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan 

berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah 

dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer yaitu perencanaan, pelaksanaan 

dan penilaian. Mengadaptasi fungsi manajemen dari para ahli, fungsi manajemen yang sesuai 

dengan profil kinerja pendidikan secara umum adalah melaksanakan fungsi planning, 

organizing, staffing, coordinating, leading (facilitating, motivating, innovating), reporting, 

controlling.  

Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih di 

masa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan 

menetapkan secara matang arah, tujuan, dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber 

daya dan metode/teknik yang tepat.  Mengorganisasikan adalah proses mengatur, 

mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara 

anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Stoner (1996: 11) menyatakan bahwa 

mengorganisasikan adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama 

dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran.  

Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan 

memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. 

Memimpin menurut Stoner (1996: 11) adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi 

aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi. 

Mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur 

yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien. Perjalanan menuju 

tujuan dimonitor, diawasi dan dinilai supaya tidak melenceng atau keluar jalur. Apabila hal 
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ini terjadi harus dilakukan upaya mengembalikan pada arah semula. Dari hasil evaluasi dapat 

dijadikan informasi yang harus menjamin bahwa aktivitas yang menyimpang tidak berulang 

kembali.  

2. Komponen Kinerja Manajerial Kepala Sekolah 

Di Indonesia, Direktorat Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Ditjen 

Dikdasmen Depdiknas (2003: 25) telah menetapkan pedoman penilaian kinerja kepala 

sekolah dasar. Pedoman penilaian kinerja tersebut mencakup tiga hal sebagai berikut: a) 

kepemimpinan, dengan indikator pengambilan keputusan, keterbukaan atau demokrasi, pola 

hubungan atasan bawahan, dan pengembangan masyarakat belajar; b) manajemen, dengan 

indikator pengelolaan pembelajaran, ketenagaan, fasilitas, dan keuangan; serta c) kepribadian, 

dengan indikator kedisiplinan, etos kerja, kerjasama, inisiatif, tanggung jawab, kejujuran, dan 

motivasi berprestasi. Kinerja kepala sekolah dapat dinilai berdasarkan pedoman ini. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 

tahun 2007 (Permen Diknas No. 13 tahun 2007) tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, 

untuk menjadi kepala sekolah seseorang harus memiliki kualifikasi umum, kualifikasi khusus, 

dan kompetensi yang memadai. Kualifikasi umum berisi rambu-rambu tentang kualifikasi 

pendidikan minimal, usia maksimal, pengalaman mengajar minimal, dan pangkat minimal 

untuk dapat menjadi kepala sekolah. Kualifikasi khusus berisi rambu-rambu yang menuntut 

kepala sekolah harus berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan sertifikat kepala 

sekolah. Tentang kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah, Permen Diknas No. 13 

tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah menyebutkan ada lima dimensi, yaitu 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.  

Dalam kompetensi kepribadian kepala sekolah hendaknya memiliki integritas moral 

yang tinggi sehingga dipercaya oleh atasan dan bawahan. Ini juga bermanfaat untuk mencapai 

keseimbangan emosi ketika menghadapi masalah. Pada kompetensi manajerial kepala sekolah 

diharapkan mampu merancang, mengorganisasi, mengevaluasi dan memperbaiki proses 

pengelolaan sekolah dengan baik dan professional. 

Kepala sekolah dalam kompetensi kewirausahaan seyogyanya adalah seorang 

entrepreneur yang kreatif membuat terobosan – terobosan baru bagi kemajuan sekolah, 

misalnya mengembangkan sumber pendapatan sekolah, meningkatkan kerjasama dengan 

pihak lain dalam mengadakan suatu kegiatan. 

Kompetensi supervisi dibutuhkan untuk memastikan pelaksanan kegiatan sesuai 

dengan perencanaan khususnya supervisi pembelajaran yang menjadi inti kegiatan sekolah 

sebagai lembaga pendidikan. Sedangkan kompetensi sosial mengingatkan kepala sekolah atas 

fungsi social dirinya secara individual dan sekolah secara kelembagaan kepada masyarakat 

sekitar, khususnya masyarakat bawah yang membutuhkan secara ekonomi 

Tugas kepala sekolah dalam manajerial berkaitan dengan pengelolaan sekolah, 

sehingga semua sumber daya dapat disediakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk 

mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Tugas manajerial ini meliputi aktivitas 
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sebagai berikut: (a) Menyusun perencanaan sekolah; (b) Mengelola program pembelajaran; 

(c) Mengelola kesiswaan; (d) Mengelola sarana dan prasarana; (e) Mengelola personal 

sekolah; (f) Mengelola keuangan sekolah; (g) Mengelola  hubungan sekolah dan masyarakat; 

(h) Mengelola administrasi sekolah; (i) Mengelola sistem informasi sekolah; (j) Mengevaluasi 

program sekolah; dan memimpin sekolah. 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian evaluasi. Pendekatan yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Di mana data yang 

diperoleh disajikan dengan gambaran yang lengkap. 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah dua Sekolah Dasar Negeri, yaitu SD Negeri Wiru 

03 dan SD Negeri Pakis yang merupakan sekolah unggulan di Kecamatan Bringin. Subjek 

dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 2 orang guru, 2 orang komite sekolah 

dan 2 orang pengawas. 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer dalam 

penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan 

pihak yang bersangkutan. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari penelitian-

penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan acuan 

dalam memperoleh masalah dalam studi pendahuluan. 

Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengetahui kinerja Kepala Sekolah digunakan seperangkat instrumen 

wawancara, di mana instrumen tersebut diadopsi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 13 Tahun 2007. Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang lebih 

mendalam tentang kinerja manajerial kepala SD Negeri Wiru 03 dan SD Negeri Pakis 

Kecamatan Bringin.  

Triangulasi Data 

Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang akan dikumpulkan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan 

untuk mendukung hasil wawancara yang diperoleh. Hasil wawancara guru dicocokan (cross 

check) dengan hasil wawancara pengawas dan komite sekolah. 

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data terdiri dari tiga tahap, yaitu sebelum 

penelitian, selama penelitian, dan sesudah penelitian. Analisis data sebelum penelitian 

diperoleh dari data primer dan data skunder yang digunakan untuk mendukung masalah dalam 

studi pendahuluan. Analisis selama penelitian meliputi reduksi data, display data, dan 
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penarikan kesimpulan atau verifikasi yang kemudian diperoleh kesimpulan penelitian dalam 

analisis setelah penelitian. 

PEMBAHASAN 

Penelitian evaluasi kinerja kepala sekolah ini dilakukan di dua Sekolah Dasar Negeri 

di Kecamatan Bringin tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja 

dua kepala SD Negeri Kecamaran Bringin tahun 2015 berdasarkan aspek manajerial. 

penelitian dimulai dari proses mengumpulkan data, mendeskripsikan, mengintrepasikan, 

kemudian menyajikan data. Hal ini sejalan dengan Widoyoko (2013) yang menjelaskan 

bahwa evaluasi adalah proses sistematis dan berkembang untuk mengumpulkan, 

mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasiuntuk digunakan sebagai 

dasar membuat keputusan.  

Hasil penelitian evaluasi akan digunakan sebagai dasar sumbang saran atau 

rekomendasi untuk kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya. Seperti yang dijelaskan 

Rivai (2005) bahwa evaluasi kinerja merupakan alat yang baik untuk menganalisis kinerja dan 

membuat rekomendasi perbaikan. Dalam penelitian ini standar yang digunakan untuk menilai 

kinerja manajerial kepala sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kinerja manajerial kepala sekolah belum maksimal. Untuk itu penelitian evaluasi kinerja 

manajerial ini diharapkan dapat mengambarkan indikator-indokator kinerja kepala sekolah. 

Indikator pertama manajerial kepala sekolah yaitu menyusun perencanaan sekolah 

untuk berbagai tingkatan perencanaan. Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh bahwa 

dalam menyusun perencanaan sekolah, kepala sekolah sudah melaksanakan dengan 

maksimal. Meskipun dalam penyusunan kepala sekolah selalu menyampaikan secara 

mendadak, tetapi penyusunan berjalan dengan baik.  

Berbeda dengan indikator di atas, kepala sekolah dalam mengembangkan organisasi 

sekolah masih belum maksimal. Hal tersebut diperlihatkan dari usaha kepala sekolah dalam 

menempatkan personalia yang masih terkadang tidak sesuai dengan kemampuannya. Meski 

demikian kepala sekolah membantu dan memantau personalia yang tidak bisa. Hal tersebut 

mendukung penelitian Djailani (2015) yang menyimpulkan bahwa kompetensi manajerial 

kepala sekolah belum dilaksanakan dengan masimal. 

Indikator selanjutnya yaitu kompetensi manajerial kepala sekolah dalam memimpin 

sekolah. Kepala sekolah merupakan seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk 

memimpin segala sumber daya yang ada disuatu sekolah (Asmani, 2012). Pada hasil analisis 

di atas disebutkan bahwa dalam memimpin sekolah, kepala sekolah sudah maksimal. 

Berbagai usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam memimpin sekolah mencerminkan 

bahwa kepala sekolah sudah sangat baik.  

Menurut Stoner (1996), memimpin merupakan proses mengarahkan dan 

mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh 
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organisasi. Sesuai dengan definisi tersebut, diperoleh bahwa kepala sekolah selalu melakukan 

pembinaan rutin, mengarahkan dan memotivasi guru serta bersama-sama membangun kerja 

tim. Hal tersebut mendukung penelitian silfiani (2013), yang menyimpulkan bahwa 

kompetensi manajerial kepala sekolah berkontribusi secara maksimal terhadap motivasi kerja 

guru. 

Pada indikator menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif, kepala sekolah 

mengkoordinasi, memantau dan bekerjasama dengan semua warga sekolah. Demi terciptanya 

lingkungan sekolah yang representatif kepala sekolah sangat memperhatikan lingkungan 

sekolah. Dengan kata lain dalam kepala sekolah dalam menciptakan budaya dan iklim sekolah 

yang kondusif sudah maksimal.  

Berikutnya kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Dalam indikator ini kompetensi 

kepala sekolah yang sudah maksimal berada pada usaha kepala sekolah dalam: (1) mengelola 

perubahan dan pengembangan sekolah; (2) mengelola sarana dan prasarana sekolah; (3) 

mengelola hubungan sekolah dan masyarakat; (4) mengelola peserta didik baru; (5) 

mengelola pengembangan kurikulum; (6) mengelola ketatausahaan sekolah; dan (7) 

mengelola unit layanan khusus. 

Pada kompetensi kepala sekolah dalam mengelola guru dan staff, serta mengelola 

sistem informasi sekolah masih belum maksimal. Dalam mengelola guru dan staff, kepala 

sekolah terkadang belum menempatkan personalia sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, 

dalam mengelola sistem informasi sekolah kepala sekolah belum mengaitkannya dengan 

pemanfaatan teknologi yang semakin canggih saat ini. 

Kepala sekolah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi juga masih belum 

maksimal. Meskipun berbagai usaha kepala sekolah sudah dilakukan, akan tetapi kepala 

sekolah belum memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cepat. Dengan adanya internet 

sekolah seharusnya kepala sekolah dapat memanfaatkan hal tersebut sebagai sarana dalam 

mengelola sistem informasi sekolah. Terlihat bahwa kedua sekolah dalam mengelola sistem 

informasi sekolah masih menggunakan cara yang biasa.  

Berbeda dengan kompetensi kepala sekolah dalam memonitoring dan mengevaluasi 

sekolah. Kepala sekolah sudah melaksanakan kompetensi tersebut dengan maksimal. Mulai 

dari monitoring dan evaluasi program sekolah hingga pembelajaran, kepala sekolah 

melakukan dengan rutin. Kepala sekolah juga memiliki program tindak lanjut yang sudah 

terjadwal untuk mengatasi jika mana program tidak berjalan dengan lancar. Pada monitoring 

kegiatan pembelajaran, kepala sekolah memberikan tindak lanjut berupa saran, perbaikan, dan 

motivasi kepada guru agar dapat meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian Karweti (2010), yang menyimpulkan bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah 

dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: (1) Kinerja dua kepala SD Negeri di Kecamatan Bringin pada indikator 

menyusun perencanaan sekolah sudah maksimal; (2) Satu dari dua kepala sekolah masih 

kurang maksimal dalam mengembangkan organisasi sekolah. Kepala sekolah belum 

menempatkan personalia sesuai dengan kemampuannya; (3) Kedua kepala sekolah sudah 

maksimal dalam memimpin sekolah, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif, 

serta memonitoring dan mengevaluasi sekolah; (4) Pada indikator menciptakan budaya dan 

iklim sekolah, kepala sekolah berada pada kategori maksimal; (5) Dalam mengelola sekolah, 

kedua kepala sekolah sudah maksimal. Akan tetapi dalam mengelola guru dan staff, serta 

mengelola sistem informasi masih kurang maksimal; (6) Kinerja kedua kepala sekolah dalam 

memanfaatkan perkembangan teknologi masih kurang maksimal. 

Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang diperoleh dari penelitian adalah bagi Kepala Sekolah, yaitu: (1) 

Kepala sekolah tetap harus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya yang sudah 

maksimal; (2) Dalam menempatkan personalia hendaknya kepala sekolah memperhatikan dan 

menempatkan sesuai bidang dan kemampuan masing-masing; (3) Kepala sekolah hendaknya 

lebih terampil dalam memanfaatkan tekonolgi internet, khususnya untuk mendukung sistem 

informasi sekolah seperti pengadaan website sekolah. Bagi Pengawas: hendaknya lebih 

mendukung, mendampingi, dan memberi arahan kepada kepala sekolah agar meningkatkan 

kinerjanya yang masih kurang maksimal. Bagi Dinas Pendidikan: dinas pendidikan 

diharapkan agar memfasilitasi dan mendukung seluruh sarana dan prasarana yang saat ini 

masih kurang. Bagi peneliti: diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

selanjutnya dalam melakukan penelitian kinerja kepala sekolah. 
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