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llnal IW(IItA& terbit

aenhaca

sesuai rencana- Ikhtiyar mengandung makna tentang uPaya
su.ggrh-sunggui mengadakan perubahan melalui orientasi cara be4)ikir dengan
menampilkan tulisan-tulisan keilmuan dalam suatu kajian yang sifatnya aktual.
Dalam terbitan Volume 70 No. 1, Jaft&i - MMet 2012 kali ini dewan redaksi
menampilkan 12 (dua belas) tulisan dengan paparan isi bahasannya berPijak pada berbagai
disiplin ilmu dan pengetahuan yang terincl sebagai be.ikut:

Di awali dengan tulisan A. Cudai Nur dengan ju&)l "Maflojemefl Strategik DalLn
I<ernitaa Peftdidikan Di Perguflafl Tinggi". Betkljj.I.ya menampilkan tulisan Abdi dengan
jj!.dul "Implik tsi Teori-Teoi sosial Melekofltfltksi Etika Apqatrn Pemefintah Dalaln
Pelayq.nan Fublik". Kemudian tulisan Abidin denSan j.jdul "DiskttuLinasi llalt Disintegasi
Dtlaffi Perspektif pendidikafl Mbltikltlhtral a lflilonesia". Menyrslll hilisan Andi Rukayah
dengan judul "pendekntw Kottunikatif dan Aplikasi ya Dalafl Peflg.tim,rfl Bahasa
hrdoneEi..'. H. Amiruddin Rasyid dengan judd tutisan "Maflajeffien Logistik Dalan
Pe$pektif'. Selanjutnya tulisan dengan j.rdltl "Svrnbeb&onbd Illthnn Dafi Iluhon
Ailfiillistrasi Negafi Di lflilonesia" oleh Herman. Disusul Mulammad Syahril dengan judul
talisaJi'H h&g&fl Arltare Panje g Lengafl, KehrataL Otot Lengan dall Dala Ledak TuflSkai
ilengan Kammrpualt Renaflg Gaya Daila Maha.sisut&". Mihanrnadong dengan judul tulisan

"Phnalitas Agafia do, Dictlog Antarlol1at Betagarna". Kemudian tulisan St. Muthmainnah
dengan judul "Akhlaq Texhadap Onflg Tuo (Tela'ah Kitob Al-NawaLoi)". Men)'usul tulisan
Sulaiman dengan judul "Peroflcaflgafl PtugarrL Metode Bagi Dua (Bisectio ) lhttllk
Mmlelesaik.Ln Pers&tfldetu Nok Li ier Selarirtr.ya tulisan denSan judul "Eurtgsi dan Bantuk
Pnyajiafl Tai Pepe-Pepeka Ri Ma.kke Pado MasAat&kat Et is Makassal'oleh Syakhruni, dan
terakhir dengan judul nrhsan "Khela Kepale Sekolqh Me mgah Keiaruafl Negei Di Kota
Makassar" oleh Syamsul Sunusi.
Me.upakan suatr kebanSSaan bagi kami apabila tulisan-tulisan yang disuSuhkan
berkenan darl bermanJaat bagi para pembaca yant budiman.
Makassar, 11 Maret 2012
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KINERJA KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KOTA MAKASSAR
Oleh:

Syamsul Sunusi
Fakultjis Ilmu Sosial UNM

JKBSWK

Setiap pctugas pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan formal tidak saia terlibat
dalam kcgialan kepen-didikan sccara profesional akan tetaui terlibat jnga dalam kegiatan

manajemen yang mengharuskan mereka memiliki pengetaliiian (knowledge), keterampilan (skill)
dan keahlian (expertness), dalam penynsunan perencanaan, melakukan peiworvanbasian

pengarahan, pcng-aturan koordinasi, dan sebagainya.

'

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena

sekolah sebagai organ-isasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang sain sama lain saling

ber-kaitan dan saling menentukan. Sedang sifal unik, menunjukkan balrwa sekolah sebaji
orgamsasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organ-isasi-organisasi lain Ciriciri
yang menempatkan sekolah memiliki karak-ter tersendiri, dimana terjadi proses pembelajaran
tempatterselenggaranyapembiidayaankehidiipanumatmanitsia(M„lyasa,2006).
Kata kunci: Sekolah kejuruan, kepala, dan kinerja
PENDAHULUAN

Memperhatikan berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, maka
mau tidak mau, siap tidak siap, suka

tidak suka peningkatan kinerja menjadi
keharusan dalam era otonomi daerah.

Hal ini sejalan dengan tuntutan masya
rakat yang selalu memerlukan pelayanan yang maksimal. Sebagaimana

dipertegas dalam Inpres Nomor 1
Tahun 1995 mengenai peningkatan

kualitas dan kinerja pegawai pemerintah kepada masyarakat, Keputusan

Menteri Pendayagunaan Apatur Negara
Nomor 81 Tahun 1993 tentang pedoman
pelayanan umum, Surat Edaran Menko
WASBANGPAN Nomor 58 Tahun 1998

mengenai pelayanan prima kepada
masyarakat dan Inpres Nomor 7 Tahun
1999 mengenai akuntabilitas instansi
pemerintah.

Berbagai peraturan dan pe-

tunjuk pelaksanaan kepcgawaian yang
senantiasa menuntut peningkatan
kineq'a pegawai dipengaruhi dan di-

warnai
lahirnya
Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 mengenai
otonomi daerah, yang diperbaharui

dengan lahirnya Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Tujuan pembangunan nasional

tersebut senantiasa berusaha diwujudkan melalui beberapa pelaksanaan
tugas-tugas

pemerintahan

negara.

Penyelenggaraan pemerintahan negara
dilaksanakan melalui pembangunan
nasional yang meliputi segala aspek
kehidupan bangsa dan negara.
Salah satu upaya yang ditempuh dalam pembangunan nasional
adalah melalui kepemimpinan dalam
pemerintahan, mulai dari tingkat desa/-
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kelurahan

sampai

kepcmimpinan

nasional tingkat pusat. Pervvujudan kepemimpinan dalam pemerintahan yang
efektif akan memotivasi pcran aktif

masyarakat dalam pembangunan, pada
gilirannya akan mempercepat pemerataan pembangunan, bertujuan untuk mensejahterakan penduduk, memperlancar
proses pembangunan, dan memperkuat
integrasi nasional.
Dalam
rangka
Peningkatan
kirierja aparatur merupakan fokus perhatian dalam pengembangan kualitas
dan profesionalisme. Karena hal ini
menjadi tuntutan dalam mengatasi
berbagai permasalahan kepegawaian
dengan meningkatkan kemampuan
kerja. Dimana kemampuan kerja berkaitan erat dengan kinerja. Disamping
itu, motivasi perlu dibangkitkan atau
ditumbuh kembangkan,agar pegawai
mau bekerja dengan baik.
Kepala
Sekolah
Menengah
Kejuruan (SMK) adalah aparatur pemerintah yang bertugas memberi layanan
kepada masyarakat di sekolah, menurut
Rohiat (2001), dalam manajemen
sekolah, peranan pemimpin atau
manajer sangatlah penting, karena ia
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di

sekolah yang dipimpinnya. Sebagai
pemimpin sekolah, kepala sekolah,
Nawawi (1983:3) mengemukakan:
Setiap petugas pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan formal tidak
saja terlibat dalam kegiatan kependidikan secara profesional akan tetapi
terlibat juga dalam kegiatan manajemen
yang mengharuskan mereka memiliki
pengetahuan (knowledge), keterampilan
(skill), dan keahlian (expertness), dalam
penyusunan perencanaan, melakukan

pengorganisasian, pengarahan, pengaturan koordinasi, dan sebagainya.

Kepala SMK Negeri di Kota

Makassar sebagai pemimpin yang ber-

ada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas Pen
didikan Kota Makassar, dan merupakan
aparatur pemerintah terdepan dalam
melayani, sehingga diluntut memiliki
kemampuan dan disiplin yang tinggi
dalam pelayanan kepada masyarakat.
Realitas penyelenggaraan kepcmimpin
an kepala sekolah tersebut mengindikasikan kalau kemampuan aparat berpengaruh terhadap kinerja dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas dan
fungsinya, aparat yang berkemampuan
rendah memperlihatkan kinerja yang
rendah pula. Dengan demikian, kemam
puan aparat merupakan saiah satu
faktor yang penting dalam mcndukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Dengan kecenderungan birokrasi
dan birokratisasi pada masyarakat
modern benar-benar, dipandang memprihatinkan masyarakat maka dari itu
merupakan suatu indikator bahwa pe
layanan aparat dianggap masih tidak
efektif dan tidak efisien, kurang
responsif terhadap keluhan, kebutuhan
masyarakat, kurang terbuka. Kondisi ini
semakin mempertegas uraian sebelumnya bahwa kemampuan aparat menjadi
semakin penting untuk ditingkatkan
agar dapat memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat di samping
membantu dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan lainnya. Hal ini
menjadi problematika dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala
sekolah yang membutuhkan keterlibatannya untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat.
Sebagaimana dengan pendapat
dari De Roche (1987) mengungkapkan
bahwa tidak ada sekolah yang baik
tanpa kepala sekolah yang baik. Karena
itu wajar kalau dikatakan "the key person"
keberhasilan peningkatan kualitas pen-
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didikan di sekolah adalah kepala
sekolah.
Tanpa
mengesampingkan

peran yang kolaboralif para guru yang
tcrgabung dalam sistem proses mana
jemen sekolah, Sergiovanni (1987) juga
mengungkapkan bahwa tidak ada siswa
yang tidak dapat dididik, yang ada
adalah guru yang tidak berhasil mendidik. Tidak ada guru yang tidak ber
hasil mendidik, yang ada adalah kepala
sekolah yang tidak mampu membuat
guru berhasil mendidik". Berdasarkan
uraian dan fenomena tersebut di alas,

maka peneliti tertarik untuk mcngkaji
dalam suatu penelitian mengenai kinerja
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri di Kota Makassar.
RUMUSAN TUJUAN

Berdasarkan latar belakang yang
telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok yang dapat diangkat
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kinerja Kepala SMK
Negeri di Kota Makassar.
2. Faktor-faktor apa yang mendukung
dan menghambat kinerja Kepala
SMK Negeri di Kota Makassar
dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang diharapkan
dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk memperoleh gambaran bagai
mana kinerja Kepala SMK Negeri di
Kota Makasar.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor
yang mendukung dan menghambat
kinerja Kepala SMK Negeri di Kota
Makassar

dalam

melaksanakaan

tugas dan fungsinya.
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MANFAAT HASIL PENELITIAN

Uasil Penelitian ini diharapkan

dapat memberi manfaat sebagai berikut:
1. Sebagai bahan masukan bagi
pimpinan Dinas Pendidikan Kota
Makassar.

2. Untuk pengembangan pengetahuan
tenlang ilmu kinerja kepala sekolah.
3. Sebagai bahan imformasi bagi pihak

yang berminat untuk mengkaji Iebih
luas

mengenai

kinerja

kepala

sekolah.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjanan pustaka yang dikemu
kakan dalam penelitian ini pada dasarnya dijadikan acuan untuk mendukung
dan memperjelas penelitian ini. Fokus
penelitian ini dibahas dalam uraian
berikut.

1. Pengertian Kinerja

Pada dasarnya kinerja mencakup
sikap mental yang selalu mempunyai
pandangan bahwa hari ini harus lebih
baik dari hari kemarin, dan hari esok,

harus lebih baik dari pada hari ini. Sikap
yang demikian akan membuat seseorang harus selalu mencari perbaikanperbaikan dan peningkatan terhadap
pekerjaaan yang dilakukan, adalah
orang tersebut akan mempunyai sikap
untuk menjadi dinamis, kreatif, inovatif,
serta terbuka dan kritis terhadap ide-ide
baru, dengan demikian beberapa
definisi kinerja menurut para ahli:
Menurut kamus Besar Bahasa

Indonesia kinerja secara Etimologi berarti sesuatu yang dicapai. Prestasi yang
diperlihatkan dan kemampuan kerja.
Tim penyusun kamus (1997:503). Kata
kinerja adalah padanan kata performance,
artinya melakukan, melaksanakan, dan
Makassar
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memenuhi atau menjalankan kevvajiban,
menggambarkan suatu karakter dalam
suatu pekerjaan.

Dalam Pedoman Penyusunan
Laporan Akuntabilitas (LAN KI,I999)
memberikan pengertian kinerja sebagai

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditelapkan dengan memperhitunkan
indikator

masukan,

keluaran,

manfaat dan dampak.
Pengertian
tersebut

hasil,

sejalan

dengan pengertian kinerja yang dikemukakan oleh Suyadi (1999) bahwa
kinerja atau performance adalah hasil
kerja yang dicapai seseorang atau
sekelompok orang dalam melaksanakan
tugas atau pekerjaan sesuai standar,

isasi memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap upaya pencapaian
tujuan organisasi. Penilaian berlujuan
agar sed ini mungkin dapat meng-

identifikasi faktor-faktor penunjang dan
penghambat atau kendala sehingga
dapat ditemukan solusinya.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kinerja

Selain aparat pemerintahan
yang dituntut untuk dapat melaksana
kan tugas dan tanggungjawabnya
dengan baik, masyarakat pun harus berperan melaksanakan kebijakan publik
yang ada. Anderson (Sianipar 1999:44),
menjelaskan sebab-sebab
anggota
masyarakat berperan melaksanakan
kebijakan publik di antaranya adalah:

kriteria, dan ukuran yang telah ditetap-

1.

kan pekerjaan itu.

Selanjutnya Rao (1996:105) meng-

2.

emukakan bahwa prestasi kerja (kinerja)
adalah hasil kerja yang dicapai oleh

3.

tugasnya yang dibebankan kepadanya

pribadi.

dan dipengaruhi kecakapannya, keterampilan, pengalaman, dan kesangupan

4.

Adanya sanksi-sanksi tertentu yang
akan digunakan apabila tidak
melaksanakansuatu kebijakan.
5. Adanya penyesuaian waktu khusus
bagi kebijakan warga masyarakat
dalam rnelaksanakannya.

pegawai bersangkutan.

dalam kurun waktu tertentu. Penilaian

tersebut dapat juga input bagi perbaikan
atau peningkatan kinerja organisasi
selanjutnya.

Penilaian
terhadap kinerja
dimaksudkan untuk mengukur tingkat
kinerja organisasi terutama untuk memastikan bahwa setiap anggota organ-

putusan badan-badan pemerintah.
Adanya kesadaran untuk menerima
kebijakan.
Sikap menerima dan melaksanakan

kebijakan publik kerena kebijakan
itu lebih sesuai dengan kcpentingan

seseorang pegawai dalam melaksanakan

Kinerja memiliki arti penting
bagi setiap organisasi karena menurut
Yeremias T. Keban (dalam Sianipar,
1999:5) adalah: Bagi setiap organisasi
penelitian terhadap kinerja merupakan
suatu kegiatan yang sangat penting
penilaian dapat digunakan sebagai
ukuran keberhasilan suatu organisasi

Respek anggota masyarakat ter

hadap otoritas dan keputusnn-ke-

Dibandingkan dengan pendapat
yang dikemukakan Terry (dalam J.
Smith, 1990:8) berikut: "Setiap manager
yang harus memiliki keseimbangan
antara tanggungjawab dan wewenang,
wewenang tanpa tanggungjawab tidak

Iayak untuk dijadikan pegangan begitu
juga sebaliknya tanggungjawab tanpa
wewenang adalah mustahil".

Berdasarkan pendapat di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa seorang pimpinan tidak hanya cukup
memberikan tugas dan tanggung jawab
saja, tetapi juga harus dilengkapi
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dengan wewenang untuk mcngambil
keputusan yang berhubungan dengan
tugas dan kewajibannya.

Kepentingan utama pentlelegasian wewenang, secara lebih mendetail
dikemukakan
(1990:101)
bahwa

kaitan dan saling menentukan. Sedang
sifal unik, menunjukkan bahwa sekolah
sebagai organisasi memiliki ciri-ciri
tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang
menempatkan sekolah memiliki karak-

oleh
Terry
pendelegasian

ler tersendiri, dimana terjadi proses

wewenang merupakan faktor yang vital

pembclajaran, tempat terselenggaranya
pembudayaan kehidupan umat manusia

di dalam manajemen karena:
1.

Menerapkan hubungan-hubungan
organisasi formal diantara anggotaanggota badan usaha.

2.

Memberikan kekuatan manajerial

3.

agar mereka mampu bertindak
apabila keadaan terpaksa.
Mengembangkan bawahan dengan
cara

memberikan

izin

kepada

mereka untuk mengambil keputus
an dan menerapkan pengetahuan
yang mereka pcroleh dari program-

program latihan-latihan dan penemuan-penemuan.

Berdasarkan asumsi tersebut di

atas maka dapat disimpulkan bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja adalah antara lain: (1) kualitas
sumber daya manusia yaitu kemam
puan atau kecakapan dan fasilitas, yang
dimiliki serta didukung dengan adanya
kewenangan yang dapat mengarahkan
dan mengendalikan segenap potensi
yang ada secara maksimal, serta yang
mempengaruhi dari luar, (2) kejelasan
wewenang yang dapat mengarahkan
dan mengendalikan segenap potensi

yang ada secara maksimal, (3) karakteristik lingkungan baik dari luar
organisasi seperti masyarakat tempat
organisasi tersebut berinteraksi dan
melaksanakan aktivitasnya.

3. Kepala Sekolah
Sekolah adalah lembaga yang

bersifat kompleks dan unik. Bersifat
kompleks karena sekolah sebagai organ
isasi di dalamnya terdapat berbagai
dimensi yang satu sama lain saling ber-

(Mulyasa, 2006).
Wnhjosumidjo

(2001)

bahwa

kepala sekolah yang berhasil apabila
mereka memahami keberadaan sekolah

sebagai organisasi yang kompleks dan
unik,

serta

mampu

melaksanakan

peranan kepala sekolah sebagai sese
orang yang diberi tanggung jawab
untuk memimpin sekolah.
Sludi
keberhasilan
kepala
sekolah menunjukkan bahwa kepala
sekolah adalah seseorang yang menen

tukan titik pusat dan irama suatu
sekolah, sehingga kepala sekolah mem

punyai peranan yang penting dalam
menggerakkan kehidupan sekolah
mencapai tujuan.

Sesuai dengan ciri-ciri sekolah

sebagai organisasi yang bersifat
kompleks dan unik, tugas dan fungsi
kepala sekolah seharusnya dilihat dari
berbagai sudut pandang. Dari sisi ter
tentu kepala sekolah dapat dipandang
sebagai pejabat formal, sedang dari sisi
lain seorang kepala sekolah dapat ber-

peran sebagai manajer, sebagai pemim

pin, sebagai pendidik, dan yang tidak
kalah penting kepala sekolah juga berperan sebagai staf. Tetapi sebelum
masing-masing peran tersebut diuraikan, perlu mengemukakan pengertian
kepala sekolah.

Kepala sekolah terdiri dari dua
kata, yaitu "Kepala" dan "Sekolah". Kata
kepala dapat diartikan "Ketua" atau
"Pemimpin" dalam suatu organ-isasi

118 UPT. Mata Kuliah Umum Universitas Negeri Makassar

Ifjlitiyar, Volume 10No. 1. Januari - Naret 2012
atau sebuah lembaga. Sedang "Sekolah"
adalah lembaga dimana menjadi tempal
menerima dan memberi pelajaran.
Dengan demikian, secara sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan
sebagai seorang tenaga fungsional guru
yang diberi tugas tambahan untuk
memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses pembelajaran,
atau tempat di mana terjadi interaksi
antara guru yang memberi pelajaran
dan murid yang menerima pelajaran.
Kata "Memimpin" dari rumusan
tersebut mengandung makna yang luas,
yaitu kemampuan menggerakkan segala
sumber yang ada pada suatu sekolah
sehingga dapat didayagunakan secara
maksimal untuk mcncapai tujuan yang
telah ditetapkan. Dalam praktek organ
isasi kata memimpin mengandung
konotasi menggerakkan, mengarahkan,
membimbing, melindungi, membina,
memberikan

teladan,

memberikan

dorongan, memberikan bantuan, dan
sebagainya.
4. Tugas dan Fungsi 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 pendidik
an yang di-selenggarakan 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 melaksanakan tugas masing-

masing secara

efesinsi

dan

efektif.

Adapun tugas pokok dan fungsi kepala
sekolah (Anonim, 2000:4-6) antara lain
sebagai berikut:
n.

Kepala sekolah sebagai

pcjabat

formal

b.
c.

Kepala sekolah sebagai manajer
Kepala sekolah sebagai pemimpin

d.
e.

Kepala sekolah sebagai pendidik
Kepala sekolah sebagai supervisisor

Kelima tugas pokok dan fungsi
kepala sekolah tersebut dijelaskan ber
ikut ini.

I)

Kepala sekolah sebagai pcjabatformal
Di dalam lingkungan organisasi,
kepemimpinan terjadi melalui dua
bentuk, yaitu: kepemimpinan formal
(formal leadership) dan kepemimpinan
informal (informal leadership). Kepemim

pinan formal terjadi apabila di ling
kungan organisasi jabatan otoritas
formal dalam organisasi tersebut diisi
oleh orang-orang yang ditunjuk atau
dipilih melalui proses seleksi.
Kepala sekolah adalah jabatan
pemimpin yang tidak biasa diisi oleh

orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapa pun
yang akan diangkat menjadi kepala
sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-persyaratan ter

tentu seperti: (1) latar belakang pen
didikan, (2) pengalaman, (3) usia, (4)
. pangkat, dan (5) integritas.
Menurut Schermerhorn

Wahjosumidjo

dalam

(2001:84) bahwa

"Di

dalam lingkungan organisasi, kepemim
pinan terjadi melalui dua bentuk, yaitu:

kepemimpinan formal (formal leadership)
dan kepemimpinan informal (informal
leadership)."
Kepemimpinan
formal
terjadi apabila di lingkungan organisasi
jabatan otoritas formal dalam organisasi
tersebut diisi oleh orang-orang yang
ditunjuk atau dipilih melalui proses
seleksi. Sedang kepemimpinan terjadi,
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dimana kedudukan pemimpin dalam
suatu organisasi diisi oleh orang-orang
yang muncul dan berpengaruh terhadap
orang lain karena kecakapan khusus

atau berbagai sumber yang dimilikinya
dirasakan mampu memecahkan persoalan organisasi serta memenuhi kebutuh

an dari anggota organisasi yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, Kepala Sekolah
pada hakikatnya adalah pejabat formal,
sebab pengangkatannya melalui suatu
proses dan prosedur yang didasarkan
atas peraturan yang berlaku. Secara

sistem jabatan kepala sekolah sebagai
pejabat atau pemimpin formal dapat
diuraikan melalui berbagai pendekafan,
yaitu
pengangkatan,
pembinaan,
tanggung jawab, Harry Mintzberg
(Wahjosumidjo, 2001).

2)

Kepala sekolah sebagai manajer
Kepala sekolah sebagai seorang

manajer pada hakikatnya adalah se
orang perencana, organisator, pemim

pin, dan seorang pengendali. Keberadaan manajer padasuatu organisasi sangat

proses, pendayagunoan seluruh sumber

organisasi,

dan

pencapaian

tujuan

organisasi yang telah ditetapkan. Proses
adalah suatu cara yang sistematik dalam

mengerjakan sesualu. Sumber daya
sekolah meliputi dana, perlengkapan,

informasi,

maupun

sumber

daya

manusia, yang masing-masing berfungsi
sebagai, perencana, pelaku serta pendukung untuk mencapai tujuan. Pen
capaian tujuan organisasi berarti kepala

sekolah bcrusaha untuk mencapai tuju
an akhir yang bersifat khusus (specific
ends). Tujuan akhir yang spesifik ini
berbeda-beda antara organisasi yang
satu dengan organisasi yang lain.
Tujuan ini bersifat khusus dan unik.

Namun apa pun tujuan spesifik dari
organisasi tertentu, manajemen adalah

merupakan proses, melalui manajemen
tersebut tujuan dapat dicapai.
Stoner (Wahjosumidjo, 2001:96)

ada delapan fungsi seorang manajer
yang perlu dilaksanakan dalam suatu

organisasi, yaitu bahwa para manajer:

diperlukan, sebab organisasi sebagai

a) Bekerja dengan, dan melalui orang

alal mencapai tujuan organisasi di mana

b) Bertanggungjawab dan mempcr-

lain;

di dalamnya berkembang berbagai

tanggungjawabkan;

c)

macam pengetahuan, serta organisasi
yang menjadi tempat untuk membina

dan mengembangkan karir-karir sum

d)

ber daya manusia, memerlukan manajer
yang mampu

memimpin,

septunl;

dan

mengendalikan agar organisasi dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Manajemen adalah proses me
rencanakan, mengorganisasikan, me

mimpin dan mengendalikan usaha
anggota-anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber-sumber

daya organisasi dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

Ada tiga hal penting yang perlu
diperhatikan dari definisi tersebut, yaitu

bagai persoalan;
Berpikir secara realistik dan kon-

e) Adalah juru penengah;
f) Adalah seorang politisi;
g) Adalahseorang diplomat; dan

untuk merencanakan,

mengorganisasikan,

Dengan waktu dan sumber yang
terbatas mampu menghadapi ber

h) I'engambil keputusan yang sulit.

3) Kepala sekolah sebagai pemimpin
Kepemimpinan

adalah

satu

kekuatan penting dalam rangka pengelolaan, oleh sebab itu kemampuan
memimpin secara efektif merupakan
kunci untuk menjadi seorang manajer
yang efektif. Esensi kepemimpinan ada
lah kepengikutan (followershrp), kemauan orang Iain atau bawahan untuk
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mengikuti keinginan pemimpin, itulah
yang menyebabkan seseorang menjadi
pemimpin.
Koonz, O'Donnel dan Weihrich

(Wahjosumidjo, 2001) antara lain mengemukakan bahwa yang dimaksud
dengan kepemimpinan secara umum
adalah merupakan pcngaruh, seni atau

proses mempengaruhi orang lain sehingga mereka dengan penuh kemauan
berusaha ke arah tercapainya tujuan.
Seorang pemimpin melaksana
kan rencana-rencana jadi kegiatan yang
diberikan adalah sumbangan untuk
menjadikan sebuah rencana menjadi
suatu kenyataan, pemimpin menyam
paikan kepada anggotanya, menjelaskan
maksud dari kegiatan itu, mengatakan
apa yang dibuat oleh setiap anggota,
berusaha untuk membangkitkan kegembiraan, dan berusaha untuk menyelesaikan setiap perselisihan dikalangan
anggotanya. Pada dasamya sang
pemimpin memotovasi dan membimbing prilaku anggotanya untuk
menyelesaiJkan
pekerjaan
yang
dikehendaki.

4)

Kepala sekolah sebagai pendidik
Sebagai
seorang
pendidik,
kepala sekolah harus mampu menyakinkan melalui pendekatan secara halus,

sehingga para guru, staf dan siswa,
yakin akan kebenaran dan kepastian,
merasa perlu dan menganggap penting
nilai-nilai yang terkandung dalam aspek
mental, moral, sikap prilaku, fisik dan
estetika (nilai keindahan dalam penampilan) ke dalam kehidupan seseorang
atau kelompok orang. Persuasi ini dapat
dilaksanakan melalui pendekatan secara
individual maupun kelompok.
5) Kepala sekolah sebagai supervisor
Kepala sekolah sebagai super
visor berarti kepala sekolah melakukan
supervisi. Menyampaikan supervisi

adalah proses pembimbingan dari pihak
atasan kepada guru-guru dan para
personalia sekolah lainnya yang
langsung menangani belajar
Untuk memperbaiki situasi
mengajar agar para siswa dapat
secara efektif dengan prestasi
yang semakin meningkal.
Dalam

melakukan

siswa.
belajar
belajar
belajar

supervisi

kepada guru-guru dan staf sekolah,
kepala sekolah tidak boleh bersifat
otoriter,

mencari-cari

kesalahan

dan

memarahi, tetapi lebih bersifat membimbing yaitu jika dalam supervisi
menemukan beberapa kekurangan,
selesai supervisi kepada guru langsung
diberitahu secara baik-baik dan diberi

kan petunjuk yang tepat untuk memper
baiki kekurangannya secara manusiawi.
5. Kinerja Kepala Sekolah

Yang dimaksud dengan kinerja
kepala sekolah adalah hasil kerja yang
dicapai kepala sekolah dalam melak
sanakan tugas pokok, fungsi dan
tanggungjawabnya dalam mengelola
sekolah yang dipimpinnya. Hasil kerja
tersebut merupakan refleksi dari kompetensi yang dimilikinya. Pengertian
tersebut menunjukkan bahwa kinerja
kepala sekolah ditunjukkan dengan
hasil kerja dalam bentuk konkrit, dapat
diamati, dan dapat diukur baik kualitas
maupun kuantitasnya.
Kinerja kepala sekolah dalam
tulisan ini diukur dari tiga aspek yaitu:
(a) perilaku dalam melaksanakan tugas
yakni perilaku kepala sekolah pada saat
melaksanakan fungsi-fungsi manajerial,
(b) cara melaksanakan tugas dalam
mencapai hasil kerja yang tercermin
dalam komitmen dirinya sebagai
refleksi dari kompetensi kepribadian
dan kompetensi sosial yang dimilikinya,
dan (c) hasil dari pekerjaannya yang
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