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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Subyek 

Kecamatan Selomerto merupakan kecamatan yang 

berada di wilayah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa 

Tengah. Terdapat 39 SD Negeri dan tujuh MI yang terbagi 

menjadi empat Dabin. Penelitian ini dilaksanakan di Dabin 

III dan terdapat 10 SD negeri dan dua MI.  

Dalam penelitian ini, diambil lima SD Negeri dari Dabin 

III yaitu SD Sinduagung, SD 1 Kalierang, SD Pakuncen, SD 

Gunungtawang, dan SD Tumenggungan. Adapun profil 

singkat dari masing-masing sekolah sebagai berikut : 

SD Sinduagung terletak di JL. Lingkar Selatan KM. 5 

kelurahan Sinduagung Kecamatan Selomerto Kabupaten 

Wonosobo dan berakreditasi A. SD Sinduagung memiliki visi 

“Terciptanya peserta didik yang unggul, berprestasi 

berdasarakan Imtaq dan Iptek”. Pada tahun ajaran 

2016/2017 SD Sinduagung memiliki 157 siswa dan 10 guru 

dan 1 penjaga sekolah. 

SD 1 Kalierang beralamat di JL. Banyumas KM. 4 

Wonosobo desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten 

Wonosobo dan sudah berakreditasi A. SD Kalierang 1 

memiliki visi “Terwujudnya masyarakat sekolah yang cerdas, 

menguasai Iptek dan berakhlak mulia”. Saat ini SD 1 

Kalierang memiliki 157 siswa dan 10 guru dan satu penjaga 

sekolah. 
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SD 1 Pakuncen beralamat di desa Pakuncen Kecamatan 

Selomerto Kabupaten Wonosob. SD Pakuncen memiliki visi 

“Membentuk siswa yang mempunyai Imtaq dan Iptek secara 

mantap, berbudi luhur menuju manusia yang mandiri”. Saat 

ini SD Pakuncen memiliki 134 siswa dan 10 guru dan satu 

penjaga sekolah. 

SD Gunungtawang beralamat di JL. Leksono KM. 3 

Wonosobo desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto 

Kabupaten Wonosobo. SD Gunungtawang memiliki visi 

“Terwujudnya masyarakat sekolah yang berakhlak mulia, 

cerdas, terampil, maju dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) serta unggul dalam prestasi”. Saat ini SD 

Gunungtawang memiliki 55 siswa dan 10 guru dan satu 

penjaga sekolah. 

SD Tumenggungan beralamat di JL. Binangun-Jenggot 

KM. 3 desa Tumenggungan Kecamatan Selomerto Kabupaten 

Wonosobo dan sudah berakreditasi B. SD Tumenggungan 

memiliki visi “Membentuk masyarakat sekolah yang cerdas, 

menguasai Iptek dan berakhlak mulia”. Saat ini SD 

Tumenggungan memiliki 224 siswa dan 12 guru dan satu 

penjaga sekolah. 

Dari kelima SD diatas diambil 11 responden yang 

terdiri dari satu pengawas sekolah, lima guru dan lima 

komite sekolah. Latar belakang responden dapat dilihat di 

tabel 4.1 dibawah ini.  
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Tabel 4.1 

Latar Belakang Responden 

Responden 
Pendidikan 

Terakhir 
Usia 

Masa Kerja 

Pengawas S1 53 tahun 10 tahun 

Guru SD Sinduagung S1 43 tahun 11 tahun 

Komite SD Sinduagung SMA 43 tahun 20 tahun 

Guru SD Kalierang S1 40 tahun 6 tahun 

Komite SD Kalierang S1 52 tahun 10 tahun 

Guru SD Pakuncen S1 57 tahun 8 tahun 

Komite SD Pakuncen S1 36 tahun 8 tahun 

Guru SD Gunungtawang S1 58 tahun 5 tahun 

Komite SD Gunungtawang S1 62 tahun 4 tahun 

Guru SD Tumenggungan S1 45 tahun 4 tahun 

Komite SD Tumenggungan SMP 63 tahun 15 tahun 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa 

pendidikan terakhir pengawas sekolah adalah sarjana dan 

berdasarkan masa kerja dan usia pengawas sekolah sudah 

tergolong senior. Sedangkan usia guru dapat dilihat rata-rata 

sudah berusia lebih dari 40 tahun dan juga masa kerja di 

sekolah tersebut rata-rata lebih dari 4 tahun, tentu saja guru 

tersebut sudah sangat memahami kondisi dan keasaan 

sekolahnya. 

Kemudian Komite sekolah yang dimaksud disini 

adalah ketua komite sekolah dari masing-masing sekolah 

dengan masa kerja sebagai ketua komite rata-rata lebih dari 

4 tahun, dengan posisi sebagai ketua komite sekolah tentu 

saja sangat memahami keadaan sekolah. 
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4.2. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian evaluasi kinerja kepala sekolah SD 

Negeri di dabin III diperoleh melalui wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Penelitian yang dilaksanakan di 5 SD di 

dabin III melibatkan 11 responden. Hasil wawancara akan 

dibandingan dengan hasil observasi dan dokumentasi, 

sehingga data yang diperoleh benar-benar baku. Teknik 

evaluasi menggunakan teknik evaluasi kesenjangan 

(discrepancy) yang menurut Provus dalam Wirawan (2012: 

58) memerlukan empat tingkat pengembangan dan satu 

tingkat pilihan untuk melaksanakannya yaitu : (1) Tahapan 

Definisi, (2) Tahapan Instalasi, (3) Tahapan Proses, (4) 

Tahapan Hasil.  

4.2.1.Tahapan Definisi Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 

Evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekolah di Dabin III 

Kecamatan Selomerto, pada tahapan definisi berupaya 

mendefinisikan tujuan, proses serta sumber-sumber 

pendukung terhadap kinerja Kepala Sekolah di Dabin III 

Kecamatan Selomerto. Kegiatan evaluasi kinerja ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana 

kinerja yang dilakukan oleh Kepala Sekolah di Dabin III 

Kecamatan Selomerto khususnya pada aspek Manajerial. 

Melalui evaluasi pada aspek pendefinisian tujuan, 

nantinya diharapkan akan mampu memberikan sebuah 

rekomendasi kebijakan terhadap kinerja Kepala Sekolah di 

Dabin III Kecamatan Selomerto. Evaluasi kinerja Kepala 
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Sekolah di Dabin III, secara legal formal mengacu pada 

Permendiknas No 13 Tahun 2007. Dengan demikian bahwa 

dasar evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekolah, telah 

memiliki standar yang baku guna mengukur sejauh mana 

kinerja telah dilakukan oleh Kepala Sekolah. 

Sedangkan pada aspek evaluasi proses komponen 

pendefinisian, berupaya melakukan evaluasi terhadap 

kinerja Kepala Sekolah di Dabin III Kecamatan Sekomerto. 

Proses dalam evaluasi kinerja Kepala Sekolah yang telah di 

dasarkan data temuan, bahwa belum terlaksananya tugas 

manajerial kepala sekolah di Dabin III kecamatan Selomerto 

dengan baik. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil data 

yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Selomerto bahwa 

prestasi sekolah pada Dabin III Selomerto tidak terlalu baik.  

Melalui fenomena diatas, dalam aspek proses, bahwa 

evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekolah di Dabin III 

Kecamatan Selomerto, secara nyata memang dilihat dari 

proses-proses kinerja Kepala Sekolah yang bersangkutan.  

Guna mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah, tidak 

terlepas dari sumber-sumber pendukung yang dimiliki oleh 

Kepala Sekolah yang bersangkutan. Beberapa sumber-

sumber pendukung terhadap kinerja Kepala Sekolah, 

mencakup beberapa komponen yang meliputi pengalaman 

mengajar, masa bakti kinerja, tingkat pendidikan serta 

kemampuan terhadap penguasaan teknologi.  
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Secara riil bahwa sumber-sumber yang mendukung 

terhadap kinerja Kepala Sekolah di Dabin III Kecamatan 

Selomerto, cukup berpengaruh terhadap kinerja yang 

ditunjukkan oleh Kepala Sekolah. Aspek pengalaman 

mengajar dan masa bakti kinerja yang dimiliki oleh seorang 

Kepala Sekolah secara tidak langsung memberikan bekal dan 

pengalaman nyata bagi Kepala Sekolah yang bersangkutan. 

Sedangkan tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi 

secara tidak langsung memberikan sebuah indikator bahwa 

Kepala Sekolah selalu dibekali dengan skill kompetensi yang 

dibutuhkan. 

4.2.2.Tahapan Instalasi Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 

 Tahapan instalasi pada evaluasi kinerja kepala 

sekolah Dabin III Kecamatan Selomerto berupaya 

mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah di Dabin III Kecamatan 

Selomerto dengan mengacu pada standar yang telah 

ditetapkan pemerintah. Standar dalam evaluasi terhadap 

kinerja Kepala Sekolah di Dabin III Kecamatan Selomerto 

merujuk pada Permendiknas No 13 Tahun 2007 Tentang 

Standar Kepala Sekolah/Madrasah.  

 Secara khusus bahwa fokus dari tahapan evaluasi ini 

hanya mencakup pada dimensi kompetensi manajerial yang 

terdiri dari 16 kompetensi. Keenam belas dimensi 

kompetensi manajerial tersebut dijelaskan pada tabel 4.3 

sebagai berikut:  
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Tabel 4.2 

Standar Kompetensi Kinerja Manajerial Kepala Sekolah 

Permendiknas No 13 Tahun 2007 
 

No Dimensi 

Kompetensi 

Kompetensi 

1 Manajerial  Menyusun perencanaan sekolah untuk 
berbagai tingkatan perencanaan. 

 Mengembangkan sekolah sesuai dengan 
kebutuhan. 

 Memimpin sekolah dalam rangka 
pendayagunaan sumber daya sekolah 

secara optimal. 

 Mengelola perubahan dan penge-
mbangan sekolah menuju organi sasi 
pembelajaran yang efektif. 

 Menciptakan budaya dan iklim sekolah 
yang kondusif dan inovatif bagi 

pembelajaran peserta didik. 

 Mengelola guru dan staf dalam rangka 
pemberdayaan sumber daya manusia 

secara optimal. 

 Mengelola sarana dan prasarana sekolah 
dalam rangka pendaya gunaan secara 
optimal. 

 Mengelola hubungan antara seko lah 
dan masyarakat dalam rangka mencari 

dukungan ide, sumber belajar dan 

pembeayaan. 

 Mengelola peserta didik dalam rangka 
penerimaan peserta didik baru dan 

penempatan pengemba ngan kapasitas 
peserta didik. 

 Mengelola pengembangan kuriku lum 
dan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan pendidikan 

nasional. 

 Mengelola keuangan sekolah se suai 
dengan prinsip pengelolaan yang 

akuntable, transparan dan efisien. 

 Mengelola ketatausahaan seko-lah 
dalam mendukung pencapai-an tujuan 

sekolah. 

 Mengelola unit layanan khusus dalam 
mendukung kegiatan pembelajaran dan 

kegiatan peser ta didik disekolah. 

 Mengelola sistim informasi sekolah 
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dalam rangka penyusunan program dan 

pengambilan keputusan. 

 Memanfaatkan kemajuan teknolo gi 
informasi bagi peningkatan 

pembelajaran dan manajemen sekolah. 

 Melakukan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan pro gram 

kegiatan sekolah dengan prosedur yang 

tepat, serta meren canakan tindak 

lanjutnya. 

          Sumber: Permendiknas No 13 Tahun 2007 

Permendiknas No 13 Tahun 2007 diatas dijadikan 

sebagai tolak ukur terhadap penilaian kinerja Kepala 

Sekolah.  Hal tersebut, memberikan suatu indikasi bahwa 

dalam melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana 

kinerja Kepala Sekolah khususnya di Dabin III Kecamatan 

Selomerto, perlu suatu acuan guna mengetahui apakah 

sejauh ini kinerja yang dilakukan oleh Kepala Sekolah di 

Dabin III telah sesuai dengan harapan.  

Secara garis besar bahwa dari keenam belas 

komponen dalam dimensi manajerial, dapat diasumsikan 

menjadi empat aspek komponen yakni perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan 

demikian selain menilai kinerja Kepala Sekolah melalui 

dimensi manajerial, namun secara khusus aspek 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan menjadi fokus utama dalam evaluasi terhadap 

kinerja Kepala Sekolah di Dabin III Kecamatan Selomerto. 
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4.2.3.Tahapan Proses Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 

Evaluasi kinerja kepala sekolah pada tahapan evaluasi 

proses berupaya menilai kinerja kepala sekolah berdasarkan 

standar yang telah ditetapkan. Analisis terhadap kinerja 

kepala sekolah pada aspek manajerial ini, berupaya 

memberikan suatu gambaran bahwa kinerja kepala sekolah 

di lima SD Dabin III Kecamatan Selomerto Kabupaten 

Wonosobo telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

standar kinerja yang ditetapkan. 

Hasil penelitian ini berupaya menjabarkan dan 

memaparkan hasil temuan terhadap kinerja kepala sekolah 

pada aspek manajerial SD Sinduagung, SD Kalierang, SD 

Pakuncen, SD Tumenggungan, SD Gunungtawang, berikut 

akan disajikan data hasil temuan penelitian terhadap kinerja 

kepala sekolah pada beberapa SD tersebut. 

1. Kinerja Kepala Sekolah SD Sinduagung 

 Sekolah Dasar Sinduagung merupakan salah satu 

sekolah inti di Dabin III Kecamatan Selomerto Kabupaten 

Wonosobo yang memperoleh nilai akreditasi A. Prestasi yang 

diperoleh SD Sinduagung tidak terlepas dari kinerja yang 

ditunjukkan baik oleh guru maupun kepala sekolah SD 

Sinduagung.  

 Namun demikian, peran kepala sekolah terhadap 

prestasi yang di hasilkan oleh SD Sinduagung sangat besar. 

Hal tersebut ditunjukkan pada aspek manajerial kinerja 

kepala sekolah, dalam memimpin dan mengelola SD 



38 
 

Sinduagung. Secara umum bahwa dalam kinerja kepala 

sekolah di SD Sinduagung dapat ditunjukkan melalui data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Kinerja Kepala Sekolah SD Sinduagung 

 Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo 

 

No 

Aspek Fungsi 

Manajemen 

Kinerja 

Mampu Tidak Mampu 

1 Perencanaan V  

2 Pengorganisasian V  

3 Pelaksanaan V  

4 Pengawasan V  

 Sumber: Data studi dokumentasi SD Sinduagung, 2017 

  

 Tabel 4.3 diatas menjelaskan bahwa kinerja kepala 

sekolah SD Sinduagung pada aspek fungsi manajemen 

menunjukkan kinerja mampu.  Dalam aspek fungsi 

perencanaan, menunjukkan bahwa kinerja kepala sekolah SD 

Sinduagung masuk dalam kategori mampu. Hal tersebut 

ditunjukkan melalui program-program yang telah dirancang 

oleh kepala sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan 

di SD Sinduagung. 

 Pada aspek fungsi pengorganisasian, berdasarkan 

tabel diatas, telah masuk dalam kategori mampu.  

Pengelolaan organisasi dan kepemimpinan yang baik sejauh 

ini telah dimunculkan oleh kepala sekolah SD Sinduagung. 

Kemampuan kepala sekolah dalam berkomunikasi dengan 

komite sekolah dan warga masyarakat sekitar menjadi nilai 

tambah, sehingga segala kegiatan yang akan dilakukan oleh 

sekolah selalu mendapat dukungan dari komite maupun 
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warga masyarakat sekitar. Hal tersebut senada disampaikan 

oleh guru SD Sinduagung sebagai berikut: 

Keteraturan dan kestabilan struktur organisasi di SD 

Sinduagung sejauh ini sangat dipengaruhi peran 

kepemimpinan kepala sekolah (Wawancara: Guru SD 

Sinduagung, 17 Januari 2017). 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami 

bahwa sejauh ini kinerja kepala sekolah SD Sinduagung pada 

aspek pengorganisasian masuk dalam kategori baik. Oleh 

karenanya, terdapat kestabilan pengelolaan organisasi yang 

cukup baik di SD Sinduagung. Sedangkan pada aspek fungsi 

pengawasan kinerja kepala sekolah Sinduagung, juga masuk 

dalam kategori kinerja yang baik.  

Hal tersebut nampak sekali ditunjukkan melalui 

kegiatan baik berupa supervisi terhadap kinerja guru dan 

rapat koordinasi yang dilakukan oleh kepala sekolah pada 

setiap minggu. Kegiatan supervisi dan rapat koordinasi 

terhadap kinerja kepala sekolah ditunjukkan melalui tabel 

4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Kegiatan Supervisi dan Rapat Koordinasi  

 

No Kegiatan Keterangan 

1 Supervisi Kinerja Guru Dilaksanakan setiap sebulan sekali 

2 Rapat Koordinasi Guru Dilaksanakana setiap minggu 

 Sumber: Data notulensi rapat, 2017 

 Sebagaimana terlihat dari tabel 4.4 diatas, dapat 

dijelaskan bahwa, pada kegiatan pengawasan dilakukan 

kepala sekolah salah satunya melalui kegiatan supervisi 

kinerja guru, yang dilaksanakan setiap bulan sekali terhadap 
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guru. Sedangkan untuk memantau perkembangan program 

yang telah direncanakan dan dilaksanakan, kepala sekolah 

selalu melaksanakan rapat koordinasi dengan para guru pada 

setiap akhir pekan.  

 Dengan demikian berdasarkan hasil temuan 

penelitian, secara umum bahwa kinerja kepala sekolah di SD 

Sinduagung masuk dalam kategori mampu. Hal tersebut juga 

ditunjukkan melalui hasil observasi penelitian, melalui tabel 

4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Hasil Observasi Aspek Manajerial Kinerja Kepala 

 Sekolah SD Sinduagung 

 

 

No 

 

Aspek manajerial 

Hasil Kinerja 

Mampu Tidak Mampu 

1 Mengembangkan organisasi sekolah V  

2 Memimpin sekolah V  

3 Menciptakan budaya dan iklim sekolah 

yang kondusif 

V  

4 Mengelola sekolah V  

5 Memanfaatkan perkembangan teknologi V  

 Sumber: Data Hasil Observasi, 2017 

Hasil sebagaimana terlihat pada tabel 4.5 diatas, 

sangat menarik jika dilihat pada perspektif aspek manajerial 

kepala sekolah. Baik pada aspek pengembangan organisasi 

sekolah sampai dengan pemanfaatan teknologi, menjadi 

suatu prioritas perhatian yang telah dilakukan oleh kepala 

sekolah SD Sinduagung. Melalui kelima komponen pada spek 

tersebut, secara nyata bahwa kinerja kepala sekolah SD 

Sinduagung masuk dalam kategori mampu. 
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2. Kinerja Kepala Sekolah SD Kalierang 

 Hasil evaluasi kinerja kepala sekolah SD Kalierang, 

secara umum tidak terlalu berbeda jauh dengan hasil 

evaluasi kinerja Kepala sekolah SD Sinduagung. Aspek 

kinerja evaluasi yang mencakup fungsi manajemen yakni 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan 

secara tidak langsung masuk dalam kategori mampu. Hal 

tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel 4.6 tentang kinerja 

kepala sekolah SD Kalierang pada aspek fungsi manajemen 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Kinerja Kepala Sekolah SD Kalierang 
 Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo 

 

 

No 

Aspek Fungsi 

Manajemen 

Kinerja 

Mampu Tidak Mampu 

1 Perencanaan V  

2 Pengorganisasian V  

3 Pelaksanaan V  

4 Pengawasan V  

 Sumber: Data studi dokumentasi SD Kalierang, 2017 

Tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan bahwa pada fungsi 

perencanaan kinerja kepala sekolah SD Kalierang masuk 

dalam kategori mampu. Hal tersebut ditunjukkan melalui 

rancangan program yang disusun oleh sekolah baik untuk 

jangka waktu yang panjang dan untuk jangka waktu yang 

pendek. Walaupun kepala sekolah di SD 1 Kalierang baru 

saja menjabat tetapi kepala sekolah mampu dengan cepat 

menyesuaikan dan meneruskan program yang telah berjalan. 

Kedisiplinan kepala sekolah dalam memimpin sekolah 
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ternyata tidak memberatkan para guru. Hal tersebut 

diketahui dari hasil wawancara dengan salah satu guru: 

Kepala sekolah selalu mengingatkan administrasi yang dirasa 

kurang dan tidak segan-segan membantu apabila guru merasa 

kurang mampu dalam mengerjakan administrasi (wawancara 

guru SD 1 Kalierang Januari 2017) 

 

Pada aspek pengorganisasian, kinerja kepala sekolah 

SD Kalierang juga masuk dalam kategori yang baik. Nampak 

jelas  bahwa dengan adanya tugas dari masing-masing guru 

dan staf, serta jiwa kepemimpinan yang ditunjukkan oleh 

kepala sekolah menjadi salah satu indikator yang cukup baik 

terhadap kinerja kepala sekolah.  

Sedangkan pada aspek pelaksanaan, sebagian besar 

program yang telah dirancang oleh sekolah dibawah arahan 

kepala sekolah telah berjalan dengan baik. Melalui kondisi 

tersebut, dari segi fungsi pelaksanaan bahwa kinerja kepala 

sekolah SD Kalierang pada aspek fungsi pelaksanaan bisa 

dikategorikan sebagai kinerja yang baik.  

Kinerja baik dari kepala sekolah SD Kalierang, juga 

ditunjukkan pada aspek fungsi pengawasan. Dimana 

kegiatan supervisi guru dan rapat rutin selalu dilakukan 

setiap minggu di SD Kalierang. Hal tersebut menjadi sebuah 

indikasi bahwa secara organisasi terdapat suatu koordinasi 

yang dilakukan oleh kepala sekolah, namun pada sisi yang 

lain fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh kepala sekolah 

baik melalui kegiatan supervisi guru maupun koordinasi 

rapat runtin sekolah.  
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Hasil obeservasi penelitian terhadap kinerja kepala 

sekolah SD Kalierang juga memberikan indikator yang baik. 

Hal tersebut ditunjukkan melalui tabel observasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aspek Manajerial Kinerja 

 Kepala Sekolah SD Kalierang 

 

 

No 

 

Aspek manajerial 

Hasil Kinerja 

Mampu Tidak Mampu 

1 Mengembangkan organisasi sekolah V  

2 Memimpin sekolah V  

3 Menciptakan budaya dan iklim sekolah 

yang kondusif 

V  

4 Mengelola sekolah V  

5 Memanfaatkan perkembangan teknologi V  

 Sumber: Data Hasil Observasi, 2017 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dijelaskan bahwa kinerja 

kepala sekolah SD Kalierang dalam melakukan 

pengembangan memberikan hasil kinerja yang baik.  Hal 

tersebut, juga ditunjukkan dengan kegiatan kegiatan seperti 

pramuka, selain itu melalui koordinasi dan komunikasi yang 

baik antara sekolah dengan komite sekolah, menjadi sebuah 

indikator yang positif tehadap kinerja dari kepala sekolah SD 

Kalierang.  

 

Pada konteks kepemimpinan sekolah, Kepala Sekolah 

SD Kalierang menunjukkan satu jiwa pemimpin yang sangat 

baik dan mampu untuk mengayomi serta mengelola sekolah 

sebagai lembaga pendidikan. Hal tersebut senada 
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disampaikan oleh Pengawas sekolah tentang kinerja kepala 

sekolah SD Kalierang sebagai berikut: 

Kepemimipinan yang baik sejauh ini memang ditunjukan 

oleh kepala sekolah SD Kalierang dalam mengelola sekolah 

dalam mendayagunakan segala sumber yang ada di 

sekolah.(Wawancara: Pengawas Sekolah, 14 Januari 
2017). 

 

Berdasarkan pada wawancara diatas, dapat dipahami 

bahwa sejauh ini memang kinerja yang baik, telah 

ditunjukkan oleh kepala sekolah dalam memimpin dan 

mengelola SD Kalierang. Selain itu, bahwa kinerja baik juga 

ditunjukkan oleh kepala sekolah dalam mewujudkan budaya 

dan iklim yang kondusif pada SD Kalierang. Hal tersebut 

ditunjukkan melalui program-program yang secara langsung 

melibatkan baik guru maupun siswa.  

Sedangkan pada aspek pemanfaatan perkembangan 

teknologi, sejauh ini telah dilakukan di SD Kalierang. 

Tuntutan yang diberikan oleh kepala sekolah SD Kalierang 

bagi setiap guru untuk menggunakan media elektronik dalam 

kegiatan pembelajaran, menjadi suatu terobosan positif yang 

diberikan oleh kepala sekolah. Berdasarkan hasil temuan 

penelitian, dapat di pahami bahwa sejauh ini kinerja kepala 

sekolah SD Kalierang masuk dalam kategori baik.  

 

3. Kinerja Kepala Sekolah SD Pakuncen 

Evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah SD 

Pakuncen, mencakup aspek manajerial. Sebagai salah satu 

sekolah yang memiliki prestasi yang cukup baik, khususnya 

di Dabin III Kecamatan Selomerto, hasil prestasi tersebut 
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tidak terlepas dari peran kepala sekolah. Berdasarkan hasil 

dokumentasi yang telah dihimpun dalam penelitian, kinerja 

kepala sekolah SD Pakuncen dapat dilihat melalui tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Studi Dokumentasi Aspek Manajerial Kinerja 

 Kepala Sekolah SD Pakuncen 

 

 

No 

 

Aspek manajerial 

Hasil Kinerja 

Mampu Tidak Mampu 

1 Menyusun perencanaan sekolah V  

2 Memimpin sekolah V  

3 Mengelola sekolah V  

 Sumber: Data Hasil Observasi, 2017 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, maka dapat dijelaskan 

bahwa kinerja kepala sekolah dalam menyusun perencanaan 

sekolah, masuk dalam kategori baik. Hal tersebut, dapat 

ditunjukkan bahwa dalam perencanaan sekolah, secara 

administrasi terdapat laporan RKAS, RAPBS, serta proposal 

pengajuan program sekolah. Hal tersebut menjadi sebuah 

indikator bahwa dalam menyusun perencanaan sekolah, 

kepala sekolah memiliki kinerja yang baik.  

Sedangkan dalam mengelola dan memimpin sekolah, 

kinerja kepala sekolah SD Pakuncen juga dapat dikatakan 

dalam kategori baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui 

tabel 4.9 sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Studi Dokumentasi Kegiatan Administrasi 

Pengelolaan SD Pakuncen 
 

 

No 

 

Aspek manajerial 

Hasil Kinerja 

Mampu Tidak 

Mampu 

1 Visi dan misi V  

2 Tugas pokok guru dan staff V  

3 Absensi guru dan staff V  

4 Program pengembangan potensi peserta 

didik 

V  

5 Pengelompokkan siswa unggulan V  

6 Pengembangan kurikulum (alat peraga 

dan fasilitas lainnya) 

V  

 Sumber: Data SD Pakuncen, 2017 

Melalui data tabel 4.9 diatas, dapat dipahami bahwa 

visi dan misi yang telah dirancang oleh sekolah sejauh ini 

dapat berjalan dengan baik. Sedangkan dari kegiatan 

administrasi, tugas pokok bagi guru dan staf serta absensi 

bagi guru dan staf telah ada dan dapat berjalan dengan baik 

dan lancar. Selain itu, perencanaan terhadap pengelompokan 

siswa unggulan dan pengembangan kurikulum telah 

terlaksana dengan baik. Dengan demikian berdasarkan pada 

hasil temuan penelitian, kinerja kepala sekolah SD 

Pankuncen juga termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut 

senada disampaikan oleh Pengawas Sekolah Dabin III sebagai 

berikut: 

Dari segi administrasi dan pelaksanaan, sejauh ini kinerja 

yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Pakuncen memang 

cukup baik (Wawancara: Pengawas Sekolah, 8 Januari 2017). 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas, maka 

dapat dipahami bahwa sejauh ini kinerja kepala sekolah SD 

Pakuncen baik. Merujuk pada hasil temuan penelitian dan 
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hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa 

berdasarkan temuan penelitian, kinerja kepala sekolah SD 

Pankuncen pada aspek manajerial memberikan kinerja yang 

baik.   

 

4. Kinerja Kepala Sekolah SD Tumenggungan 

Evaluasi kinerja kepala sekolah SD Tumenggungan 

mencakup aspek manajerial. Tidak jauh berbeda dengan 

sekolah dasar di Dabin III, SD Tumenggungan yang 

notabenya memiliki prestasi yang cukup baik. Walaupun 

demikian, nilai akreditasi SD Tumenggungan memperoleh 

nilai B.  

Pada aspek perencanaan terhadap kinerja kepala 

sekolah SD Tumenggungan telah dilakukan sesuai dengan 

visi dan misi yang telah dicanangkan. Rancangan program 

sekolah baik jangka pendek maupun panjang, sejauh ini 

telah dibuat sekolah melalui arahan dan pengelolaan oelh 

kepala sekolah. Dengan mengacu pada pada rapat koordinasi 

dengan berbagai pemangku kepentingan sekolah, serta 

mengacu pada pedoman pelaksanaan program, maka 

perencanaan progem sekolah telah dibuat dan dilaksanakan 

sesuai dengan pendoman pelaksanaan. 

Pada aspek organisasi di SD Tumenggungan bahwa 

kinerja kepala sekolah telah dilaksanakan sesuai dengan 

pedoman pengelolaan organisasi yang telah diatur. Hal 

tersebut senada disampaikan oleh Pengawas Sekolah sebagai 

berikut: 
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Sejauh ini kinerja kepala sekolah dalam aspek organisasi 

telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman 

untuk pengembangan sekolah, tinggal dijalankan 
(Wawancara: Pengawas Sekolah, 25 Januari 2017). 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas, dapat 

dipahami bahwa dalam aspek organisasi bahwa kinerja 

kepala sekolah telah berupaya untuk dilaksanakan dengan 

baik. Sedangkan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan, 

kinerja kepala sekolah SD Tumenggungan dilaksanakan 

melalui pembagian tugas bagi masing-masing guru sesuai 

dengan fungsinya.  

Pada aspek pengawasan kinerja kepala sekolah 

dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evalauasi, dan 

hasilnya selalu disampaikan kepada pengawas dan 

komite.Merujuk pada pernyataan tersebut, maka dapat 

dipahami bahwa kinerja kepala sekolah SD Tumenggungan  

berdasarkan hasil temuan penelitian masuk dalam kategori 

baik.  

Selain itu, hasil tersebut juga didukung dengan hasil 

studi dokumentasi kegiatan administrasi pengelolaan di SD 

Tumenggungan. Hasil studi dokumentasi tersebut dapat 

dilihat melalui tabel 4.10 sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Studi Dokumentasi Kegiatan Administrasi 

Pengelolaan SD Tumenggungan 
 

 

No 

 

Aspek manajerial 

Hasil Kinerja 

Mampu Tidak Mampu 

1 Visi dan misi V  

2 Tugas pokok guru dan staff V  

3 Absensi guru dan staff V  

4 Program pengembangan potensi peserta 

didik 

V  

5 Pengelompokkan siswa unggulan V  

6 Pengembangan kurikulum (alat peraga 

dan fasilitas lainnya) 

V  

 Sumber: Data SD Tumenggungan, 2017 

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, dapat 

dijelaskan bahwa secara administrasi pengelolaan di SD 

Tumenggungan telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut 

nampak pada visi-misi yang dilaksanakan, serta kegiatan-

kegiatan administrasi sampai dengan pengembangan 

kurikulum dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.  

 

5. Kinerja Kepala Sekolah SD Gunungtawang 

Hasil evaluasi kinerja kepala sekolah SD 

Gunungtawang, secara umum mencakup fungsi manajemen 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa kinerja kepala 

sekolah SD Gunungtawang masih belum sesuai dengan 

harapan yang ada. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui 

data tabel tentang permasalahan yang dialami oleh SD 

Gunungtawang sebagai berikut:  

 

 



50 
 

Tabel 4.11 

Permasalahan SD Gunungtawang 

No Permasalahan 

1 Sarana prasarana kurang baik dikarenakan 

kekurangan biaya 

2 Jumlah murid yang kurang 

3 Tantangan Eksternal 

4 Pemanfaatan teknologi yang kurang 

5 Pengelolaan Organisasi 

 Sumber: Data hasil supervisi Pengawas, 2017  

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat dijelaskan 

bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh 

SD Gunungtawang. Hal tersebut nampak bahwa adanya 

kekurangan terhadap fasilitas penunjang yang diakibatkan 

oleh persoalan biaya.  Selain itu, jumlah murid yang tidak 

sesuai dengan standar yang ada juga menjadi salah satu 

persoalan yang ada di SD Gunungtawang.  

Sedangkan tentang yang muncul secara eksternal 

adalah adanya sekolah lain didaerah tersebut yang berbasis 

agama. Hal tersebut menjadi tantangan eksternal karena 

wilayah di SD Gunungtawang, merupakan wilayah mayoritas 

muslim. Dengan demikian bahwa baik secara eksternal 

maupun internal, terdapat kendala yang dialami oleh SD 

Gunungtawang. Hal tersebut menjadi suatu penilaian 

khusus terhadap kinerja kepala sekolah SD Gunugntawang.  

Selain itu, berdasarkan hasil temuan penelitian, SD 

Gunungtawang merupakan sekolah dengan permasalahan 

yang berbeda dengan sekolah lain. Karena permasalahan 

datang dari luar sekolah. Berdasarkan wawancara diketahui 

bahwa kepala desa di Gunungtawang merupakan komite 
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sekolah dari Madrasah yang juga berdiri di Gunungtawang. 

Kepala desa cenderung mengarahkan anak-anak dari 

warganya untuk bersekolah di madrasah di desa 

Gunungtawang. Masyarakat desa pun memiliki paham 

bahwa apabila menyekolahkan anak-anak mereka di 

madrasah maka anak-anak mereka akan lebih mudah 

menjalani kehidupan di akhirat kelak. Hal ini tentu bisa 

lebih diatasi apabila kepala sekolah mampu mendaya 

gunakan komite sekolah sebagai penghubung ke masyarakat 

maupun kepada kepala desa sehingga pembangunan yang 

dilakukan sekolah dapat lebih terbantu. 

4.2.4.Tahapan Hasil Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 

Tahapan hasil pada evaluasi kinerja kepala sekolah 

Dabin III Kecamatan Selomerto adalah berupaya untuk 

melihat sejauh mana, ketercapaian antara standar yang 

ditetapkan terhadap kinerja kepala sekolah dengan 

pelaksanaanya. Evaluasi kinerja kepala sekolah di Dabin III 

Kecamatan Selomerto, pada dasarnya mengacu pada 

Permendiknas No 13 Tahun 2007 tentang standar kepala 

sekolah/madrasah yang digunakan sebagai pedoman 

penilaian kinerja.  

Secara spesifik dapat dipahami bahwa evaluasi 

kinerja kepala sekolah di Dabin III, dapat dilihat dari empat 

aspek yakni perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan 

pengawasan. Adapun rekapitulasi penilaian kinerja kepala 
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sekolah pada aspek manajerial, dapat ditunjukkan tabel 4.11 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Penilaian Kinerja Manajerial Kepala Sekolah  

di Dabin III Selomerto 

Sekolah P O A C 

SD Sinduagung Mampu Mampu Mampu Mampu 

SD 1 Kalierang Mampu Mampu Mampu Mampu 

SD Pakuncen Mampu Mampu Mampu Mampu 

SD Gunungtawang Mampu Kurang Mampu Mampu 

SD Tumenggungan Mampu Mampu Mampu Mampu 
Sumber: Rekapitulasi Penilaian Kinerja Manajerial Kepala Sekolah di Dabin III. 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat diketahui 

bahwa dari kelima SD di Dabin III, nampak pada aspek 

perencanaan kelima SD mampu menyusun perencanaan 

secara baik. Sedangkan pada aspek pengorganisasian 

nampak bahwa, terdapat satu SD yang masih kurang dalam 

pengelolaan organisasi yakni pada SD Gunungtawang. Hal 

tersebut senada disampaikan oleh Pengawas Sekolah terkait 

dengan pengelolaan organisasi di SD Gunungtawang sebagai 

berikut: 

Kurangnya pengelolaan organisasi secara optimal, 

menjadi suatu penilaian khusus terhadap kinerja 

kepala sekolah yang masih belum maksimal 

(Wawancara: Pengawas Sekolah, 20 Januari 2017). 

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas dapat 

dipahami bahwa pada aspek organisasi, masih terdapat 

kekurangan yang ada pada SD Gunungtawang. Hal tersebut 

tentunya menjadi sebuah penilaian khusus bagi kinerja 

kepala sekolah SD Gunungtawang. 

Sedangkan penilaian kinerja kepala sekolah di Dabin 

III pada aspek pelaksanaan, masuk dalam kategori mampu 



53 
 

melaksanakan dengan baik.  Selain itu, pada aspek 

pengawasan juga tidak terdapat kendala yang cukup berarti. 

Secara umum pada aspek pengawasan kelima sekolah SD di 

Dabin III mampu melaksanakan kinerja dengan baik. 

Dengan demikian berdasarkan pada hasil temuan penelitian, 

pada evaluasi hasil terhadap kinerja kepala sekolah di Dabin 

III sebagian besar memiliki kinerja yang cukup baik sesuai 

denagn standar yang ditetapka melalui Permendiknas No 13 

Tahun 2007.  

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada sub bab ini akan disajikan pembahasan mengenai 

hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya untuk 

menjawab bagaimana kinerja kepala sekolah dalam 

melakukan pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan, dan 

monitoring sekolah SD di Dabin III Selomerto. 

1. Kinerja Kepala Sekolah Dalam Melakukan 

Perencanaan 

Kompetensi pertama evaluasi kinerja kepala sekolah 

adalah penilaian kemampuan kompetensi yang dimiliki 

dalam menyusun perencanaan sekolah. Berdasarkan hasil 

temuan penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi 

manajerial seluruh kepala sekolah berada pada kategori baik 

dan mampu. Secara praktis bahwa sejauh ini Kinerja Kepala 

Sekolah SD di Dabin III Selomerto, dilihat dari segi 

perencanaan telah mampu untuk menyusun serta 

mengembangkan program-program kerja sesuai dengan visi 

misi yang telah ditetapkan. Merujuk pada hasil temuan 
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penelitian, dapat dipahami bahwa sejauh ini kinerja Kepala 

Sekolah SD di Dabin III Kec. Selomerto, termasuk dalam 

kategori yang baik. Hasil analisis menjelaskan bahwa tugas 

kepala sekolah dalam menyusun perencanaan sekolah 

kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah, komite, 

dan pengawas sekolah. Dengan musyawarah terlebih dahulu 

kepala sekolah dapat menyusun perencanaan sekolah tepat 

pada waktunya.  

Hasil temuan penelitian tersebut juga diperkuat dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhlaq dkk (2010) 

dimana secara khusus bahwa kompetensi kategori baik yang 

dimiliki oleh seorang Kepala Sekolah dalam aspek 

manajerial, salah satunya mampu menyusun dan 

melakukan perencanaan program-program sekolah. Lebih 

lanjut, hasil penelitian Akhlaq dkk (2010) juga menekankan 

kemampuan komunikasi dan kepemimpinan menjadi 

sebuah faktor pendukung bagi Kepala Sekolah dalam 

menyusun perencanaan. 

 Hasil penelitian tersebut cukup relevan dengan temuan 

penelitian terhadap kinerja Kepala Sekolah SD Dabin III Kec. 

Selomerto.  Selain hasil penelitian diatas, ditegaskan pula 

bahwa secara teoritis penyusunan perencanaan sekolah 

yang dilakukan oleh Kepala Sekolah merupakan tugas pokok 

bagi Kepala Sekolah (Dharma, 2008: 09).  

Hasil penelitian ini juga relevan dengan hasil penelitian 

Aprilianti (2016) menyatakan bahwa kinerja Kepala Sekolah 

pada indikator perencanaan telah dilakukan secara baik dan 
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maksimal. lebih lanjut diuraikan bahwa pada aspek 

perencanaan, sangat jarang sekali terdapat kendala yang 

cukup serius dialami oleh Kepala Sekolah. Merujuk pada 

hasil temuan, penelitian relevan dan tinjauan teori, maka 

dengan demikian dapat dipahami bahwa kinerja Kepala 

Sekolah SD Dabin III Kec. Selomerto pada aspek manajerial, 

khususnya konteks perencanaan telah dilaksanakan dengan 

baik. 

2. Kinerja Kepala Sekolah Dalam Mengorganisasi 

Sekolahnya 

Kompetensi kedua evaluasi kinerja kepala sekolah 

adalah penilaian terhadap pengorganisasian sekolah.  

Terdapat tiga indikator pada kompetensi ini, adapun 

Indikator yang pertama adalah mengembangkan organisasi 

sekolah, dan dari hasil wawancara dan observasi didapatkan 

hasil bahwa seluruh kepala sekolah di Dabin III Selomerto 

mampu mengembangkan organisasi di sekolahnya sesuai 

dengan kebutuhan. Hal tersebut nampak bahwa terdapat 

upaya yang telah dilakukan oleh Kepala Sekolah yang 

mengatur tata kelola organisasi sekolah. Selain itu, 

berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa seluruh kepala 

sekolah telah mampu untuk menjalankan fungsinya dengan 

baik dan menempatkan guru sesuai dengan bidang yang 

dikuasai guru.  

Dari segi pengorganisasian sekolah, hasil penelitian 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sugeng (2012) dalam aspek pengelolaan organisasi bahwa 
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Kepala Sekolah telah mampu melakukannya dengan baik. 

Dalam perspektif ini, aspek pengelolaan organisasi yang 

telah dilakukan oleh kepala sekolah sudah barang tentu 

sangat memberikan dampak positif terhadap iklim kerja 

yang baik dalam organisasi sekolah.  

Selain itu, pengelolaan organisasi yang telah dilakukan 

secara baik oleh kepala sekolah akan mampu memberikan 

motivasi yang baik bagi seluruh guru dan staf dalam lingkup 

sekolah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Karweti 

(2010) dengan adanya pengelolaan organisasi yang baik, 

maka akan mampu meningkatkan motivasi kerja bagi 

seluruh guru dan staf sekolah.  

Namun demikian, hasil penelitian terkait dengan 

Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SD Dabin III Kec. Selomerto 

berbeda dengan hasil penelitian Aprilianti (2016) yang 

menyatakan bahwa masih terdapat kinerja kurang 

maksimal yang dilakukan Kepala Sekolah terhadap 

pengelolaan organisasi. Hal tersebut ditunjukkan dalam 

penempatan staf personalia yang kurang sesuai dengan 

kompetensinya.  

Gap/kesenjangan yang ditunjukkan antara hasil 

temuan penelitian dan penelitian lainya memberikan suatu 

uraian analisis bahwa dalam konteks pengelolaan 

organisasi, peran Kepala Sekolah sebagai seorang leader 

menjadi sangat penting dalam suatu organisasi secara 

khusus dalam konteks lembaga pendidikan.  
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Indikator selanjutnya adalah menciptakan budaya dan 

iklim kerja yang kondusif yang dimulai dari  penataan 

lingkungan fisik sekolah. Berdasarkan hasil temuan 

lapangan melalui kegiatan wawancara dan observasi, 

terdapat empat sekolah yang telah mampu menciptakan 

budaya dan iklim kerja yang kondusif. Sedangkan terdapat 

satu Sekolah Dasar yakni SD Gunungtawang yang belum 

mampu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, 

bersih, indah dan tertata rapi atau dengan kata lain masih 

ditemukan kesenjangan.  

Kepala sekolah SD Gunungtawang belum mampu 

menata lingkungan, fisik sekolah dikarenakan adanya 

kekurangan biaya yang dialami sekolah dikarenakan 

kekurangan siswa yang berdampak pada jumlah dana BOS 

yang lebih sedikit, ditambah dengan aparat desa yang 

cenderung tidak memperdulikan SD tersebut. Dan dari hasil 

wawancara dengan guru maupun komite sekolah hal ini 

disebabkan oleh kepala desa di desa tersebut merupakan 

komite sekolah dari madrasah yang juga berdiri di desa 

tersebut sehingga kepala desa cenderung tidak bersikap adil 

dan mengutamakan madrasah yang berdiri berdekatan 

dengan SD Gunungtawang.  

Menurut pengawas sekolah dan komite sekolah, hal ini 

dikarenakan adanya pemahaman yang berkembang di desa 

Gunungtawang bahwa apabila anak dari masyarakat di desa 

Gunungtawang bersekolah di madrasah akan lebih 

bermanfaat untuk kehidupan di akhirat. Strategi yang dapat 
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dilakukan oleh kepala sekolah tersebut adalah dengan terus 

melakukan musyawarah dengan warga masyarakat sekitar 

dengan sering mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di desa 

tersebut, kemudian terus melakukan dialog dengan kepala 

desa agar kepala desa lebih mampu bertindak adil sehingga 

terjadi keseimbangan antar sekolah yang ada di desa 

tersebut. 

Secara umum bahwa kinerja Kepala Sekolah Dabin III 

Kec. Selomerto telah berhasil menciptakan budaya dan iklim 

kerja yang kondusif, walaupun masih terdapat Kepala 

Sekolah yang masih belum secara maksimal untuk 

menciptakan budaya yang kondusif tersebut. Hasil temuan 

penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yogaswara (2010) bahwa keberhasilan dalam  

menciptakan buadaya dan iklim yang kondusif sekolah tidak 

terlepas dari keterampilan komunikasi interpersonal serta 

kerjasama tim yang solid.  

Relevansi hasil penelitian Yogaswara (2010) terhadap 

penelitian evaluasi kinerja Kepala Sekolah di Dabin III Kec. 

Selomerto memberikan suatu analisis pendukung bahwa 

kinerja Kepala Sekolah di Dabin III Kec. Selomerto dalam 

menciptakan iklim dan budaya sekolah yang kondusif, 

secara umum telah dilakukan dengan baik. Namun 

demikian masih terdapat Kepala Sekolah yang masih belum 

maksimal untuk menciptakan iklim kinerja tersebut.  

Indikator dalam pengorganisasian sekolah yang 

terakhir adalah mengelola sekolah. Usaha kepala sekolah 
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dalam mengelola guru dan staff dalam rangka 

pendayagunaan mutu SDM secara optimal yaitu melalui 

KKG, pengiriman diklat, seminar, workshop, dan penataran. 

Kinerja Kepala Sekolah dalam aspek pengelolaan sekolah 

secara garis besar telah ditunjukkan melalui kegiatan-

kegiatan baik untuk guru, staf maupun siswa. Namun 

demikian bahwa dalam skala Dabin III Kec. Selomerto, 

kinerja Kepala Sekolah dalam pengelolaan masih belum 

dilakukan secara maksimal.  

Pengelolaan sarana dan prasarana serta pembinaan 

terhadap staf dan guru masih belum dilakukan secara 

maksimal. senada dengan temuan penelitian tersebut, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Taswir (2014) juga 

menyatakan bahwa tidak adanya perubahan sikap para 

guru dan staf serta kurang efektifnya pemanfaatan fasilitas 

sekolah menjadi suatu indikator terhadap kinerja Kepala 

Sekolah yang kurang maksimal dalam bidang pengelolaan. 

Sedangkan dalam mengelola peserta didik adalah 

penjaringan minat dan bakat serta program pengembangan 

potensi diri melalui ekstrakurikuler sekolah komputer yang 

dilaksanakan di seluruh sekolah. Dengan adanya 

penjaringan minat dan bakat diharapkan dapat 

menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Tetapi dalam 

pelaksanaan ekstrakurikuler tidak semua kepala sekolah 

mengelola peserta didik dengan baik.  

Masih ada sekolah yang belum memperhatikan siswa 

unggulan yang dimiliki. Pembinaan kepada siswa unggulan 
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yang dimiliki sekolah hanya sebatas saat akan dilaksanakan 

lomba antar sekolah saja. Untuk itu sekolah harus lebih 

memperhatikan siswanya agar lebih berkembang dan tidak 

di didik hanya saat menjelang lomba.  

Dalam mengelola sarana prasarana usaha yang 

dilakukan adalah menjaga, memanfaatkan dan melengkapi 

sarana prasarana. Dengan keterbatasan dana kepala 

sekolah berusaha melengkapi sarana prasarana dengan 

menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar sekolah. 

Peran serta masyarakat untuk mensiasati kekurangan dana 

yang dialami oleh sekolah, untuk itu komite dan aparatur 

desa harus bersedia membantu sekolah untuk melengkapi 

sarana dan prasarana yang belum lengkap.  

Merujuk pada hasil temuan penelitian terdahap Kinerja 

Kepala Sekolah di Dabin III Kec. Selomerto, serta hasil 

penelitian relevan yang dilakukan oleh Aprilianti (2016); 

Werang (2010); Sugeng (2012) serta kesenjangan terhadap 

hasil penelitian yang dilakukan Taswir (2014), maka 

berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, 

belum semua kinerja yang dilakukan oleh Kepala Sekolah 

mampu untuk mengorganisasi sekolahnya. Kepala sekolah 

seharusnya lebih mampu mengorganisasi sekolah agar 

sekolah yang mereka pimpin dapat berjalan dengan lebih 

baik lagi sesuai dengan kemajuan dan tuntutan yang ada 

saat ini. 
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3. Kinerja Kepala Sekolah Dalam Pelaksanaan 

Kompetensi pelaksanaan menggunakan satu indikator 

yaitu memimpin sekolah memanfaatkan perkembangan 

teknologi. Kepala sekolah harus mampu memimpin sekolah 

dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara 

optimal. Dari hasil wawancara dan observasi kepala sekolah 

di Dabin III Selomerto masuk dalam kategori mampu. Dari 

hasil temuan penelitian tersebut, memberikan suatu 

indikasi bahwa Kepala Sekolah SD di Dabin III Kec. 

Selomerto telah mampu menerapkan dan mengembangkan 

fungsi dan sikap-sikap kepemimpinan dalam mengelola 

organisasi pendidikan. Kepala Sekolah merupakan 

pemimpin yang siap membuka diri dan memberi peluang 

untuk mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan (Prasetyo, 

2011). Guna mewujudkan nilai-nilai kepemimpinan tersbut, 

usaha yang dilakukan kepala sekolah yaitu berkomunikasi, 

memberi pengarahan, memotivasi dan bimbingan bagi guru, 

serta membangun kerjasama tim di sekolah dengan pihak 

dalam maupun luar dalam memajukan sekolah. 

 Kepala sekolah juga mengkomunikasikan visi dan misi 

sekolah melalui upacara, pembinaan dan papan visi misi 

yang dipasang di sekolah. Sistem kekeluargaan diterapkan 

oleh seluruh kepala sekolah di Dabin III selomerto. Kepala 

sekolah selalu terbuka untuk melakukan diskusi sehingga 

guru bisa mendapatkan masukan dan solusi untuk setiap 

permasalahan yang ada.  
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Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rohman (2014) melalui komunikasi dan 

kerjasama, merupakan indikator adanya kepemimpinan 

yang baik oleh Kepala Sekolah. Selain itu, hasil penelitian 

tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Aprilianti (2016) 

bahwa dalam aspek kepemimpinan Kepala Sekolah 

seyogyanya tidak menagalami kendala yang sangat serius 

serta mampu untuk mengelola sekolah yang dipimpin. 

Dengan adanya hasil penelitain yang relevan tersebut, 

khususnya dalam konteks kepemimpinan, maka dapat 

memberikan suatu konsep pemahaman yang kuat terhadap 

kinerja Kepala Sekolah. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa kinerja Kepala Sekolah di Dabin III Kec. Selomerto 

masuk dalam kategori mampu.  

Sedangkan dalam aspek kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam memanfaatkan teknologi sebagai fasilitas pendukung, 

dari hasil penelitian masuk dalam kategori mampu. Hasil 

temuan penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Akhlaq (2010) kecakapan dalam 

penguasaan dan pengetahuan teknologi menjadi suatu 

modal yang sangat penting bagi seorang Kepala Sekolah.  

 Hasil penelitian tersebut nampaknya berbeda dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti (2016) 

tentang evaluasi kinerja Kepala Sekolah khususnya pada 

aspek pemanfaatan teknologi, yang menyatakan bahwa 

kinerja kepala sekolah masih belum maksimal dalam 

pemanfaatan pengelolaan teknologi.  
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Perbedaan hasil penelitian tersebut, memberikan suatu 

Gap analisis terhadap satu kajian telaah penelitian evaluai 

kinerja Kepala sekolah khususnya pada kemampuan dalam 

memanfaatkan teknologi. Namun demikain, walaupun 

terjadi suatu gap analisis penelitian dengan hasil penelitian 

lain, secara umum bahwa dalam konteks evaluasi kinerja 

Kepala Sekolah SD di Dabin III Kec. Selomerto, khususnya 

pada kemampuan penguasaan dan pengelolaan teknologi 

masuk dalam kategori mampu. 

 

 4.Kinerja Kepala Sekolah Dalam Pengawasan 

Kompetensi terakhir adalah pengawasan dan indikator 

yang digunakan adalah memonitoring dan mengevaluasi 

sekolah dari hasil wawancara dan dokumentasi didapatkan 

hasil bahwa kepala sekolah sangat responsif dan terbuka 

kepada guru. Supervisi rutin yang dilaksanakan oleh kepala 

sekolah mampu membina dan memberi masukan sehingga 

kinerja guru dapat terus meningkat yang akan berdampak 

baik untuk PBM di kelas.  

Hasil temuan penelitian tersebut, memberikan suatu 

gambaran bahwa kinerja Kepala Sekolah dalam aspek 

pengawasan masuk dalam kategori mampu.  Bahkan hasil 

penelitian serupa juga disampaikan oleh Aprilianti (2016) 

bahwa dalam melakukan suatu pengawasan, monitoring, 

evaluasi dan supervisi menjadi suatu kunci keberhasilan 

yang baik bagi kinerja Kepala Sekolah. Dengan adanya 

fungsi pengawasan oleh Kepala Sekolah terhadap staf dan 
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guru serta siswa, maka memberikan suatu indikator yang 

baik terhadap fungsi kepemimpinan yang dilakukan oleh 

Kepala Sekolah.  

Dalam konteks pengawasan, keberadaan pemimpin 

bukan hanya sebagai simbol semata namun dapat memberi 

dampak yang positif (Komariah, 2004). Selain itu melalui 

kegiatan pengawasan, diharapkan akan memberikan 

dampak positif serta berusaha meningkatkan program 

sekolah yang telah tercapai sehingga sekolah akan terus 

mengalami peningkatan dan peran aktif dari komite sekolah 

diharapkan dapat membuat kualitas sekolah terus 

meningkat.   

Hasil penelitian terhadap evaluasi kinerja Kepala Sekola 

SD di Dabin III Kec. Selomerto, sesuai dengan hasil 

penelitian Yetri (2015) bahwa adanya kemampuan Kepala 

Sekolah dalam mengelola, memimpin, menciptakan budaya 

dan suasana iklim sekolah yang kondusif, memberikan 

suatu indikator kinerja Kepala Sekolah yang baik. Memang 

secara khusus dalam hasil penelitian tersebut kurang 

menyinggung fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala 

Sekolah, namun demikian bahwa indikator-indikator kinerja 

tersebut memberikan suatu gambaran bahwa dalam konteks 

pengawasan Kepala Sekolah telah berkerja dengan baik. 

Melalui hasil temuan penelitian dan penelitian yang relevan 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa  dalam hal 

pengawasan Kepala Sekolah berada pada kategori mampu.  


