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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Fungsi Kepala Sekolah Dalam
Pembinaan Guru Pada Sekolah Menengah Kelautan Negeri 10 Kabupaten Bima.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian
deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang permasalahan. Lokasi
penelitian adalah Sekolah Menengah Kelautan Negeri 10 Kabupaten Bima. Populasi
dalam penelitian adalah berjumlah 180 orang. Teknik sampling yang digunakan
adalah sampling Teknik Probability Sampling. Penarikan sampel adalah ditentukan
sebesar 20 % dari 193 orang populasi, sehingga jumlah sampel adalah 40 orang.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner, dokumentasi, dan
observasi. Teknik analisis data menggunakan analisa deskriptif dengan
menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian berdasarkan presepsi responden
menunjukan: (1) Berkenaan dengan Fungsi Kepala Sekolah sebagai Educator
(Pendidik) dalam pembinaan guru, maka hasil yang diperoleh yaitu: Pertama,
Tanggapan responden terhadap item Kepala Sekolah dalam menjalankan fungsinya
sebagai Educator (Pendidik) dalam pembinaan guru dengan mengikutsertakan para
guru dalam kegiatan ilmiah adalah sebagian besar responden menjawab Jarang
diikutsertakan dalam kegiatan ilmiah. Hal ini didukung data di mana sebanyak 18
orang responden atau 45% menyatakan jarang. Kedua, Tanggapan responden
terhadap item Kepala Sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai Educator
(Pendidik) dalam pembinaan guru dengan membina guru dalam membuat RPP
adalah sebagian besar responden menjawab Jarang guru dibina dalam membuat
RPP. Hal ini didukung data di mana sebanyak 17 orang responden atau 42,50%
menyatakan jarang. Ketiga, Tanggapan responden terhadap item Kepala Sekolah
dalam menjalankan fungsinya sebagai Educator (Pendidik) dalam pembinaan guru,
menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah adalah sebagian besar
responden menjawab selalu. Hal ini didukung data di mana sebanyak 22 orang
responden atau 55% menyatakan selalu. Berkenaan dengan Fungsi Kepala Sekolah
sebagai Manager dalam pembinaan guru, maka hasil yang diperoleh yaitu:
Tanggapan responden terhadap item Kepala Sekolah dalam menjalankan fungsinya
sebagai manager dalam pembinaan guru dengan memberdayakan guru melalui
kerjasama atau kooperatif untuk meningkatkan tenaga profesional di lingkungan
sekolah.
Kata Kunci: Fungsi Kepala Sekolah, Pembinaan Guru
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pembelajaran di sekolah.
Dalam rangka meningkatkan kualitas
SDM, guru merupakan komponen sumber
daya manusia yang harus dibina dan
dikembangkan terus-menerus. Bila melihat
dunia pendidikan secara umum saat ini,
dimana mutu pendidikan di Indonesia bisa
dikatakan rendah. Namun bila kita telaah
lebih jauh mengenai penyebab dari
kurangnya mutu pendidikan adalah
kurangnya
kualitas
guru
dalam
menjalankan tugasnya sebagai seorang
guru (kurang profesional) dan juga
kurangnya pembinaan terhadap guru.
Reformasi dalam bidang pendidikan
nampak dengan dikeluarkannya UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Adapun
substansi Undang-Undang tersebut seperti
visinya : “terwujudnya sistem pendidikan
sebagai pranata sosial yang kuat dan
berwibawa untuk memberdayakan semua
warga negara Indonesia berkembang
menjadi manusia yang berkualitas sehingga
mampu proaktif dalam menghadapi
tantangan zaman”. Salah satu penentu
peningkatan mutu pendidikan adalah
kepala sekolah. Hal ini karena kepala
sekolah
adalah
merupakan
motor
penggerak bagi sumber daya sekolah
terutama guru-guru dan karyawan sekolah.
Ketercapaian tujuan pendidikan sangat
tergantung kepada kecakapan dan
kebijaksanaan kepala sekolah sebagai salah
satu pemimpin pendidikan (Sholeh : 2005).
Hal ini karena kepala sekolah merupakan
pejabat profesional dalam organisasi

PENDAHULUAN
Guru adalah salah satu di antara
faktor pendidikan yang memiliki peranan
yang paling strategis, sebab gurulah
sebetulnya “pemain”
yang
paling
menentuakan di dalam terjadinya proses
belajar mengajar. Di tangan guru yang
cekatan fasilitas dan sarana yang kurang
memadai dapat diatasi, tetapi sebaliknya di
tangan guru yang kurang cakap, sarana, dan
fasilitas yang canggih tidak banyak memberi
manfaat. Guru juga dapat dikatakan sebagai
tiang utama keberhasilan pendidikan yang
ada di Indonesia. Oleh karena itu, kualitas
guru sangat dibutuhkan untuk mencapai
tujuan pendidikan di Indonesia pada
umumnya dan tujuan sekolah pada
khusunya. Namun, untuk mendapatkan
guru yang berkualitas/ profesional untuk
mencapai tujuan pendidikan khusunya di
sekolah tidak terlepas dari ujung tombak
lembaga pendidikan/sekolah tersebut,
yaitu kepala sekolah dalam melakukan
pembinaan terhadap para guru, yang
nantinya juga akan bermuara pada anak
didik atau output yang berkualitas.
Maka dari itu, pembinaan oleh kepala
sekolah sangat menentukan kualitas guru
dalam pembelajaran. Oleh karena itu,
kepala sekolah minimal harus mempunyai
kemampuan memberikan bimbingan,
mengarahkan, mengatur serta memotivasi
guru agar mereka bisa berbuat sesuai
dengan
tujuan
lembaga
pendidikan/sekolah. Salah satu usaha
untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia
adalah
melalui
proses
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sekolah yang mengatur semua sumber
daya di sekolah.

kesempatan yang diberikan. Kedua, fungsi
merupakan pengaruh yang diharapkan dari
seseorang dalam dan antar hubungan
sosial tertentu. Ketiga, fungsi berlangsung
bilamana seseorang melaksanakan hak-hak
dan
kewajiban-kewajibannya
sesuai
dengan statusnya. Keempat, fungsi adalah
pengaruh yang berhubungan dengan status
atau kedudukan sosial tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Fungsi
Menurut Mason dan McEachern
dalam Berry (1981:129), fungsi adalah
sebagai seperangkat harapan-harapan yang
dikenakan pada individu yang menempati
kedudukan sosial tertentu. Sutarto
(1989:138) mendefinisikan istilah fungsi
atau peranan sebagai berikut, “fungsi atau
peranan adalah perilaku yang diarahkan
pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah
ditentukan melalui interaksi dengan orang
lain (kontak).” Lebih lanjut Sutarto
menjelaskannya sebagai berikut :
“Adapun fungsi atau peran itu terdiri
dari tiga komponen, yaitu : a.
Konsepsi peran, yaitu : kepercayaan
seseorang tentang apa yang dilakukan
dalam suatu situasi tertentu. b.
Harapan peran, yaitu : harapan orang
lain terhadap seseorang yang
menduduki posisi tertentu mengenai
bagaimana ia seharusnya bertindak. c.
Pelaksanaan peran, yaitu : perilaku
sesungguhnya dari seseorang yang
berada pada suatu posisi tertentu.
Kalau ketiga komponen tersebut
berlangsung serasi, maka interaksi
sosial akan terjalin kesinambungan
dan kelancarannya.” (Sutarto, 1989 :
139).

2. Kepala Sekolah
Kepala sekolah berasal dari dua kata
yaitu “Kepala” dan “Sekolah”. Kata kepala
dapat diartikan ketua atau pemimpin
dalam suatu organisasi atau sebuah
lembaga. Sedang sekolah adalah sebuah
lembaga di mana menjadi tempat
menerima dan memberi pelajaran. Jadi
secara umum kepala sekolah dapat
diartikan pemimpin sekolah atau suatu
lembaga di mana tempat menerima dan
memberi pelajaran.
Menurut
Poerwadarminto,
(1976:482), Secara etimologi kepala
sekolah adalah guru yang memimpin
sekolah dan secara terminology kepala
sekolah dapat diartikan sebagai tenaga
fungsional guru yang diberikan tugas
tambahan untuk memimpin suatu sekolah
di mana diselenggarakan proses belajar
mengajar atau tempat di mana terjadi
interaksi antara guru yang memberi
pelajaran dan murid yang menerima
pelajaran.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Depdikbud, 1990 : 421), bahwa “Kepala
sekolah yakni orang (guru) yang memimpin

Beberapa pengertian atau definisi
tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut : pertama, fungsi terjadi bila ada
suatu tindakan dan bilamana ada
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suatu sekolah; guru kepala.” Lebih lanjut
Wahjosumidjo (2002:83) mengartikan
bahwa: “Kepala sekolah adalah seorang
tenaga fungsional guru yang diberi tugas
untuk memimpin suatu sekolah di mana
diselenggarakan proses belajar mengajar,
atau tempat di mana terjadi interaksi
antara guru yang memberi pelajaran dan
murid
yang
menerima
pelajaran.
Sementara Rahman dkk (2006:106)
mengungkapkan bahwa “Kepala sekolah
adalah seorang guru (jabatan fungsional)
yang diangkat untuk menduduki jabatan
structural (kepala sekolah) di sekolah”.
Berdasarkan beberapa pengertian di
atas dapat disimpulkan bahwa kepala
sekolah adalah seorang guru yang
mempunyai kemampuan untuk memimpin
segala sumber daya yang ada pada suatu
sekolah sehingga dapat didayagunakan
secara maksimal untuk mencapai tujuan
bersama.
Jadi
profesionalisme
kepemimpinan kepala sekolah berarti
suatu bentuk komitmen para anggota
suatu profesi untuk selalu meningkatkan
dan mengembangkan kompetensinya yang
bertujuan agar kualitas keprofesionalannya
dalam menjalankan dan memimpin segala
sumber daya ayang ada pada suatu sekolah
untuk mau bekerja sama dalam mencapai
tujuan bersama.

status sekelompok manusia, suatu objek,
suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif
ini adalah untuk membuat dePenelitian,
gambaran atau lukisan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena
yang diselidik.”
Deskriptif yang dimaksudkan dalam
penelitian, di mana penulis menguraikan
dan menggambarkan serta menganalisis
tentang
permasalahan
penelitian.
Berkaitan dengan hal ini, maka dalam
penulisan
Penelitian
ini
peneliti
menggunakan jenis penelitian deskriptif
dengan
pendekatan
kuantitatif
menggunakan tabel frekuensi.
Lokasi penelitian ini adalah Sekolah
Menengah Kelautan Negeri 10 Kabupaten
Bima, yang beralamat Jalan Lintas Palibelo
Teke Desa Bre Kecamatan Palibelo Bima.

PEMBAHASAN
A. Fungsi Kepala Sekolah sebagai
Educator (Pendidik) dalam pembinaan
guru
Fungsi Kepala Sekolah sebagai
Educator (Pendidik) dalam pembinaan guru
berfungsi untuk membentuk karakter guru
yang didasari nilai-nilai pendidik.
Adapun item-item untuk mengukur
indikator adalah : Mengikutsertakan para
guru dalam kegiatan ilmiah, membina guru
dalam membuat RPP, menggunakan waktu

METODE PENELITIAN
Dalam penulisan Penelitian ini
peneliti menggunakan jenis penelitian
deskriptif “Suatu metode dalam meneliti
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belajar secara efektif di sekolah, sehingga
diharapkan mutu pendidikan meningkat.
Dari
data
menunjukan
tanggapan
responden terhadap item Kepala Sekolah
dalam menjalankan fungsinya sebagai
Educator (Pendidik) dalam pembinaan guru
dengan mengikutsertakan para guru dalam
kegiatan ilmiah adalah sebagian besar
responden
menjawab
Jarang
diikutsertakan dalam kegiatan ilmiah. Hal
ini didukung data di mana sebanyak 18
orang responden atau 45% menyatakan
jarang. Sedangkan yang menjawab selalu
sebanyak 10 orang responden atau 25%,
yang menjawab jarang sekali sebanyak 5
orang atau 12,50 %. kemudian responden
yang menjawab tidak pernah sebanyak 7
orang atau 17,50 %. Dengan demikian
kepala sekolah dalam menjalankan
fungsinya sebagai Educator (Pendidik)
dalam
pembinaan
guru
harus
mengagendakan dengan baik dan jelas
yang berkaitan dengan keikutsertaan guruguru dalam berbagai kegiatan ilmiah baik
yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri
maupun instansi terkait lainnya, sehingga
guru memiliki karakter dan kompetensi
yang lebih guna menunjang peningkatan
mutu pendidikan yang beorentasi pada
siswa yang berprestasi. Data menunjukan
tanggapan responden terhadap item
Kepala Sekolah dalam menjalankan
fungsinya sebagai Educator (Pendidik)
dalam pembinaan guru dengan membina
guru dalam membuat RPP adalah sebagian
besar responden menjawab Jarang guru
dibina dalam membuat RPP. Hal ini

didukung data di mana sebanyak 17 orang
responden atau 42,50% menyatakan
jarang. Sedangkan yang menjawab selalu
sebanyak 14 orang responden atau 35%,
yang menjawab jarang sekali sebanyak 5
orang atau 12,50 %. kemudian responden
yang menjawab tidak pernah sebanyak 4
orang atau 10%.
Dengan
demikian
diperlukan
pembinaan kepala sekolah selaku pimpinan
dengan melakukan pertemuan dengan
guru-guru setiap awal semester membahas
pembuatan RPP, sehingga dalam proses
pembelajaran sesuai dengan standarisasi
nasional. Tabel di atas menunjukan
tanggapan responden terhadap item
Kepala Sekolah dalam menjalankan
fungsinya sebagai Educator (Pendidik)
dalam pembinaan guru, menggunakan
waktu belajar secara efektif di sekolah
adalah
sebagian
besar
responden
menjawab selalu. Hal ini didukung data di
mana sebanyak 22 orang responden atau
55% menyatakan selalu. Sedangkan yang
menjawab jarang sebanyak 16 orang
responden atau 40%, yang menjawab
jarang sekali sebanyak 2 orang atau 5 %.
kemudian responden yang menjawab tidak
pernah sebanyak 0 orang atau 0%.
Dengan demikian kepala sekolah
selalu menggunakan waktu belajar secara
efektif di sekolah. Hal ini harus terus
ditingkatkan, agar menjadi panutan guruguru sehingga terciptanya disiplin kerja
yang baik.
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B. Fungsi Kepala Sekolah sebagai
Manager dalam pembinaan guru
Fungsi Kepala Sekolah sebagai
Manager dalam pembinaan guru, yaitu
Kepala Sekolah berfungsi dalam mengelola
sumber daya untuk mencapai tujuan
institusi secara efektif dan efisien.
Adapun item-item untuk mengukur
indikator yang mencakup: Memberdayakan
guru melalui kerjasama atau kooperatif
untuk meningkatkan tenaga profesional di
lingkungan sekolah, Memberi kesempatan
kepada
guru
untuk
meningkatkan
profesinya,
Mendorong
keterlibatan
seluruh guru pada setiap kegiatan,
sehingga diharapkan mutu pendidikan
meningkat. Data menunjukan tanggapan
responden terhadap item Kepala Sekolah
dalam menjalankan fungsinya sebagai
manager dalam pembinaan guru dengan
memberdayakan guru melalui kerjasama
atau kooperatif untuk meningkatkan
tenaga profesional di lingkungan sekolah
adalah selalu. Hal ini didukung data di
mana sebanyak 12 orang responden atau
30% menyatakan selalu. Sedangkan yang
menjawab jarang sebanyak 10 orang
responden atau 25%, yang menjawab
jarang sekali sebanyak 10 orang atau 25%.
kemudian responden yang menjawab tidak
pernah sebanyak 8 orang atau 20%.
Dengan demikian kepala sekolah
dalam menjalankan fungsinya sebagai
manager dalam pembinaan guru dengan
memberdayakan guru melalui kerjasama
atau kooperatif untuk meningkatkan
tenaga profesional di lingkungan sekolah

masih
belum
maksimal,
walaupun
responden banyak menjawab selalu.
Sehingga sumber daya guru untuk
mencapai tujuan institusi secara efektif dan
efisien terus miningkat.
Data
menunjukan
tanggapan
responden terhadap item Kepala Sekolah
dalam menjalankan fungsinya sebagai
manager dalam pembinaan guru dengan
memberi kesempatan kepada guru untuk
meningkatkan profesinya adalah selalu. Hal
ini didukung data di mana sebanyak 16
orang responden atau 40% menyatakan
selalu. Sedangkan yang menjawab jarang
sebanyak 12 orang responden atau 30%,
yang menjawab jarang sekali sebanyak 8
orang atau 20%. kemudian responden yang
menjawab tidak pernah sebanyak 4 orang
atau 10%.
C. Fungsi

Kepala

Sekolah

sebagai

Supervisor dalam pembinaan guru
Fungsi Kepala Sekolah sebagai
Supervisor dalam pembinaan guru yaitu
Kepala Sekolah berfungsi dalam upaya
membantu
mengembangkan
profesionalitas guru.
Adapun item-item untuk mengukur
indikator yang mencakup: Melakukan
kunjungan kelas secara langsung untuk
mengamati proses pembelajaran secara
langsung, Memberikan metode baru dalam
pengajaran, sehingga diharapkan mutu
pendidikan meningkat.
Data
menunjukan
tanggapan
responden terhadap item Kepala Sekolah
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dalam menjalankan fungsinya sebagai
supervisor dalam pembinaan guru dengan
Melakukan kunjungan kelas secara
langsung untuk mengamati proses
pembelajaran secara langsung adalah
jarang. Hal ini didukung data di mana
sebanyak 23 orang responden atau 57,50%
menyatakan jarang. Sedangkan yang
menjawab selalu sebanyak 8 orang
responden atau 20%, yang menjawab
jarang sekali sebanyak 7 orang atau
17,50%. kemudian responden yang
menjawab tidak pernah sebanyak 2 orang
atau 5%.
Dengan demikian kepala sekolah
dalam menjalankan fungsinya sebagai
supervisor dalam pembinaan guru jarang
melakukan kunjungan kelas secara
langsung untuk mengamati proses
pembelajaran secara langsung. Dengan
demikian kepala sekolah harus sering
melakukan kunjungan kelas secara
langsung untuk mengamati proses
pembelajaran secara langsung, agar
mengetahui permasalahan yang terjadi
ketika proses belajar mengajar berlangsung
sehingga dapat membuat solusi yang
terbaik untuk melakukan fungsinya sebagai
pembina.

professional, dengan kata lain guru selaku
pendidik harus mampu menciptakan
suasana atau lingkungan yang kondusif
ketika terjadinya proses belajar mengajar.
Adapun item-item untuk mengukur
indikator
mencakup:
Kemampuan
mengatur lingkungan Belajar, Kemampuan
mengatur suasana belajar, Kemampuan
memberi keputusan sehingga diharapkan
mutu pendidikan pada Sekolah meningkat.
Data
menunjukan
tanggapan
responden terhadap item Kepala Sekolah
dalam menjalankan fungsinya sebagai
motivator dalam pembinaan guru berupa
kemampuan mengatur lingkungan Belajar
adalah selalu. Hal ini didukung data di
mana sebanyak 18 orang responden atau
45% menyatakan selalu. Sedangkan yang
menjawab jarang sebanyak 17 orang
responden atau 42,50%, yang menjawab
jarang sekali sebanyak 5 orang atau
12,50%. kemudian responden yang
menjawab tidak pernah sebanyak 0 orang
atau 0%.
Dengan demikian kepala sekolah
dalam telah menjalankan fungsinya sebagai
motivator dalam pembinaan guru berupa
kemampuan mengatur lingkungan Belajar,
karena dengan suasana lingkungan belajar
yang kondusif guru dan siswa nyaman
dalam proses belajar dan mengajar.
sehingga seluruh komponen pendidikan
dapat berkembang secara professional.

D. Fungsi Kepala Sekolah sebagai
Motivator dalam pembinaan guru
Fungsi Kepala Sekolah sebagai
Motivator dalam pembinaan guru, yaitu
Kepala Sekolah harus mampu memberi
dorongan sehingga seluruh komponen
pendidikan dapat berkembang secara
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adalah selalu menggunakan waktu
belajar secara efektif di sekolah.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa data
mengenai Fungsi Kepala Sekolah dalam
Pembinaan Guru pada Sekolah Menengah
Kelautan Negeri 10 Kabupaten Bima, maka
dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai
berikut :
1. Berkenaan dengan Fungsi Kepala
Sekolah sebagai Educator (Pendidik)
dalam pembinaan guru, maka hasil
yang diperoleh yaitu : Pertama,
Tanggapan
responden
tentang
mengikutsertakan para guru dalam
kegiatan
ilmiah
adalah
Jarang
diikutsertakan dalam kegiatan ilmiah.
Kedua, Tanggapan responden tentang
membina guru dalam membuat RPP
adalah Jarang guru dibina dalam
membuat RPP. Ketiga, Tanggapan
responden tentang menggunakan
waktu belajar secara efektif di sekolah

2.

Berkenaan dengan Fungsi Kepala
Sekolah sebagai Manager dalam
pembinaan guru, maka hasil yang
diperoleh yaitu : Pertama, Tanggapan
responden tentang memberdayakan
guru melalui kerjasama atau kooperatif
untuk meningkatkan tenaga profesional
di lingkungan sekolah adalah selalu.
Kedua, Tanggapan responden tentang
memberi kesempatan kepada guru
untuk meningkatkan profesinya adalah
selalu. Ketiga, Tanggapan responden
tentang
mendorong
keterlibatan
seluruh guru pada setiap kegiatan
adalah selalu.
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