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 Tujuan penelitian ini adalah: (1). Need Assesment kebutuhan pendidikan dan pelatihan 

bagi kepala sekolah. (3) Pengembangan model pendidikan dan latihan untuk meningkatkan 

penguasaan kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah.  Pendekatan penelitian ini 

adalah penelitian dan pengembangan (research and development). Tahapan yang pertama adalah 

melakukan analisis kebutuhan diklat melalui curah pendapat (branstorming) dan Focus Group 

Discussion. Analisis data dilakukan melalui pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang 

telah diikuti oleh kepala sekolah dan harapan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan 

kompetensi manajerial dan supervisi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi 

kepala sekolah bervariasi yang dipengaruhi oleh jenjang pendidikan (dasar dan menengah) serta 

permasalahan di lapangan maupun karakteristik khas kepala sekolah yang bersangkutan. 

 

Kata kunci: Kompetensi manajerial Kepala Sekolah, kompetensi supervisi Kepala  

 Sekolah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

PRAKATA 

 

Penguatan kompetensi Kepala Sekolah didasari pada need assesment kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan bagi kepala sekolah, dan pengembangan model pendidikan dan latihan 

untuk meningkatkan penguasaan kompetensi Kepala Sekolah, khususnya kompetensi manajerial 

dan supervisi. Penelitian ini berupaya mengembangkan model penguatan kompetensi Kepala 

Sekolah SD, SMP, dan SMA. 

Tim Peneliti mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya 

penelitian tahun pertama. Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. 

Untuk itulah Tim Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih, khusunya kepada: 

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah memfasilitasi penelitian 

ini. 

2. Fakultas Ilmu Pendidikan yang memberikan fasilitas perijinan.  

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang telah memfasilitasi akomodasi 

pengumpulan data. 

4. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK se kabupaten Purworejo yang telah berkenan 

melakukan FGD dalam rangka penelitian. 

5. Reviewer penelitian yang telah memberikan telaah dan masukan dalam penelitian ini. 

6. Dewan dosen dan rekan sejawat atas kajian dan masukan dalam penelitian ini. 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, dan sebagai bahan 

kajian lebih lanjut dalam pengembangan penguatan kompetensi kepala sekolah.   

 

Yogyakarta,      November 2013 

Tim Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas untuk 

memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana 

terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran 

(Wahjosumidjo, 2005: 83). Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh 

orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan. Siapapun yang akan diangkat menjadi kepala 

sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan tertentu seperti : latar belakang 

pendidikan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas sesuai Permendiknas No. 28 Tahun 2010 

tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.  

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan direktur tenaga kependidikan dalam ToT 

Fasilitator calon kepala sekolah dan pengawas tanggal 6 Februari 2009 menunjukkan bahwa dari 

lima kompetensi kepala sekolah (kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, sosial, dan 

kewirausahaan) ternyata kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah masih lemah. Secara 

rinci paparan hasil penelitian tersebut sebagai berikut. 

Kompetensi kepala Sekolah  

(n=50) 

 

Bagan 1. Capaian Penguasaan Kompetensi 

Hasil di atas bukan tanpa sebab, karena permasalahan manajerial dan supervisi kepala 

sekolah menyangkut banyak aspek yang kompleks. Aspek tersebut meliputi: 

1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai 

2. Kemampuan memetakan permasalahan pendidikan 

3. Strategi kepemimpinan kepala sekolah 
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4. Kedewasaan lembaga 

5. Kerjasama internal dan eksternal, 

6. Faktor lain yang bersifat situasional sesuai karakteristik sekolah dan kebijakan daerah. 

Pembinaan terhadap penguasaan kompetensi perlu dilakukan secara terus menerus, 

meskipun barangkali terdapat korelasi di mana pengawas sekolah yang bertugas antara lain 

membina guru, ternyata penguasaan pada pada kompetensi tersebut juga masih lemah, seperti 

paparan direktur tendik dalam acara ToT Fasilitator calon kepala sekolah dan pengawas tanggal 6 

Februari 2009 sebagai berikut. 

Kompetensi Pengawas Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Capaian Penguasaan Kompetensi Pengawas 

Kompetensi tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap kepala sekolah yang dibinanya. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada upaya untuk menghasilkan suatu model 

penguatan yang efektif dan efisien guna peningkatan kompetensi manajerial dan supervisi kepala 

sekolah. Rumusan masalah yang diajukan adalah: 

1. Bagaimana kebutuhan diklat peningkatan kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah 

di Kabupaten Purworejo? 

2. Bagaimana model pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien untuk peningkatan 

kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah.  



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas untuk 

memimpin suatu sekolah di mana di selenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana 

terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran 

(Wahjosumidjo: 2005, 83). Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh 

orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan. Siapapun yang akan diangkat menjadi kepala 

sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan tertentu seperti : latar belakang 

pendidikan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas sesuai Permendiknas No. 28 Tahun 2010 

tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.  

Paradigma baru manajemen pendidikan menuntut kesesuaian dengan kebutuhan 

masyarakat dan perkembangan zaman kepala sekolah harus berperan sebagai educator, manager, 

administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator (EMASLIM) (Mulyasa, 2003: 98). 

Mulyasa merinci tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai educator, seorang kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan 

disekolahnya (2003: 98); fungsi kepala sekolah sebagai manajer harus memiliki strategi yang 

tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melaui kerja sama, memberi kesempatan 

kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya dan mendorong keterlibatan 

seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah (2003: 

103); kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai 

aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan 

seluruh program sekolah (2003: 107); tugas kepala sekolah sebagai supervisor yaitu mensupervisi 

pekerjaan yang dilakukan tenaga pendidikan (2003, 111); sebagai leader kepala sekolah harus 

mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, 

membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas (2003, 115); kepala sekolah sebagai 

innovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, 

delegatif, integrative, rasional dan obyektif, pragmatis, keteladanan, disiplin serta adaptabel dan 

fleksibel (2003: 118); kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki strategi yang tepat untuk 
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memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan 

fungsinya (2003: 120).  

Kepala sekolah memerlukan berbagai kemampuan yang diharapkan. Ada beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala sekolah yang baik seperti yang di ungkap 

oleh Reinhartz berikut :  

1. Do I have the right stuff or what it takes to be a school leader ? 

2. Do I like teacher and student ? 

3. Do I have a strong work ethic and like challenges ? 

4. Do I engage in and encourage continuous improvement ? 

5. Do I have a know how to handle conflict ? 

6. Do I have a commitment to the community ? 

7. Do I have the management and organizational skills to create a positive school culture 

that values teaching and learning ? 

8. Do I have a sense of humor ? (2004, 18-20) 

 

Delapan pertanyaan yang diutarakan Reinhartz merupakan pertanyaan yang harus dijawab 

apabila seseorang akan menjadi kepala sekolah, karena delapan pertanyaan itu bisa diartikan 

sebagai persyaratan untuk menjadi kepala sekolah. Pertanyaan yang diutarakan Reinhartz adalah :  

1. Apakah saya memiliki kemampuan yang tepat atau yang dibutuhkan untuk menjadi seorang 

pemimpin sekolah ? 

2. Apakah saya seperti guru dan murid ? 

3. Apakah saya memiliki etika kerja yang kuat dan menyukai tantangan ? 

4. Apakah saya mengusahakan dan mendorong peningkatan terus menerus ? 

5. Apakah saya tahu bagaimana menangani konflik ? 

6. Apakah saya punya komitmen terhadap masyarakat ? 

7. Apakah saya memiliki keterampilan manajemen dan organisasi untuk menciptakan budaya 

sekolah yang positif yang menjadi nilai belajar mengajar ? 

8. Apakah saya memiliki rasa humor ? 

Kepala sekolah yang memenuhi persyaratan diatas diharapkan mampu membawa sekolahnya pada 

keberhasilan lembaga maupun pada mutu pendidikan. 

 Peran manajerial kepala sekolah menurut Daniel Katz dan Robert Kahn dibagi tiga yakni : 

technical, involving good planning, organizing, coordinating, supervising, and controlling 

techniques; human, dealing with human relations and people skills, good motivating and 

morale building skills; and conceptual, emphasizing knowledge and technical skills 

related to the service (or product) of the organization (Lunenburg, 2000: 333). 

 



14 

 

Daniel Katz dan Robert Kahn membagi keahlian manajemen menjadi tiga area utama: teknis, 

melibatkan perencanaan yang baik, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan, dan teknik 

pengawasan; hubungan manusia, berurusan dengan hubungan antar manusia dan keterampilan 

orang-orang, baik memotivasi dan semangat membangun keterampilan, dan konseptual, 

menekankan pengetahuan dan keterampilan teknis yang terkait dengan layanan (atau produk) dari 

organisasi. (Untuk kepala sekolah pengetahuan, konseptual berkonotasi kepemimpinan atau 

kurikulum, pengajaran, pengajaran, dan pembelajaran). Keterampilan manajerial diperlukan untuk 

melaksanakan tugas manajerial secara efektif. 

 Keterampilan konseptual kepala sekolah diartikan sebagai kemampuan yang berkaitan 

dengan menggunakan gagasan dan menjabarkannya untuk mendapatkan pendekatan baru dalam 

menjalankan departemen-departemen atau perusahaan (Benton dalam Wahyudi: 2009, 69). 

Keterampilan konseptual merupakan kemampuan mengembangkan gagasan untuk merencanakan, 

mengkoordinasi, melakukan pengawasan dan memecahkan masalah (Wahyudi: 2009, 70). Dalam 

organisasi pendidikan keterampilan konseptual adalah kemampuan kepala sekolah untuk melihat 

sekolah sebagai suatu keseluruhan, merencanakan perubahan, merancang tujuan sekolah, 

membuat penilaian secara tepat tentang efektivitas kegiatan sekolah dan mengkoordinasikan 

program secara harmonis (Otto dan Sanderr dalam Wahyudi: 2009, 70). Dari pendapat tadi dapat 

dijelaskan bahwa pentingnya keterampilan konseptual bagi kepala sekolah sebagai manajer 

pendidikan dalam melaksanakan tanggung jawab manajerialnya terutama dalam perencanaan, 

pengorganisasian, menentukan kebijaksanaan, pemecahan masalah dan dalam pengembangan 

program secara efektif. 

Keterampilan hubungan manusia harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah karena 

aktivitas sekolah merupakan aktivitas antar manusia (kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah 

dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan murid dan murid dengan murid) untuk mencapai 

tujuan pendidikan kelembagaan. Keterampilan hubungan manusia merupakan kemampuan untuk 

bekerjasama, berkomunikasi, dan memahami orang.orang dalam organisasi (Winardi dalam 

Wahyudi: 2009, 72). Lebih lanjut Winardi menjelaskan bahwa kemampuan ini harus dikuasai 

karena dengan komunikasi dan hubungan secara baik dapat memotivasi kerja bawahan. 

Keterampilan hubungan manusia di sekolah adalah kemampuan kepala sekolah untuk membangun 

komunikasi dua arah  antar personel sekolah dan anggota masyarakat lainnya untuk menciptakan 

kepercayaan pada sekolah dan meningkatkan kinerja guru. Perilaku hubungan manusia yang 

dilakukan kepala sekolah meliputi : (1) menjalin hubungan kerjasama dengan guru; (2) menjalin 
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komunikasi dengan guru; (3) memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas 

guru; (4) membangun semangat/ moral kerja guru; (5) memberikan penghargaan kepada guru 

yang berprestasi ; (6) menyelesaikan segala permasalahan di sekolah; (7) mengikut sertakan guru 

dalam merumuskan pengambilan keputusan; (8) menyelesaikan konflik disekolah; (9) 

menghormati peraturan sekolah dan (10) menciptakan iklim kompetitif yang sehat antar guru. 

Kepala sekolah selain melakukan tugas yang bersifat konseptual yaitu merencanakan, 

mengorganisir, memecahkan masalah dan mengadakan kerjasama dengan guru dan masyarakat 

juga harus mampu melaksanakan kegiatan yang bersifat praktis/ tehnikal (Wahyudi: 2009, 75). 

Dalam bidang pendidikan, keterampilan tehnikal adalah kemampuan kepala sekolah dalam 

menanggapi dan memahami serta cakap menggunakan metode pengetahuan, keuangan, pelaporan, 

pendajwalan dan pemeliharaan. 

 

B. Kompetensi Kepala Sekolah 

Kompetensi kepala sekolah / madrasah dijabarkan dalam Permendikan nomor 13 tahun 

2007 yang meliputi: kompetensi kepribadian, social, manajerial, supervise, dan kewirausahaan. 

Penerapan fungsi manajerial kepala sekolah yang terbagi dalam 3 keterampilan yakni 

keterampilan tehnikal, keterampilan hubungan manusia dan keterampilan konseptual dalam 

praktiknya secara rinci dapat dilihat dalam kompetensi manajerial kepala sekolah. Kompetensi 

kepala sekolah adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsiten yang memungkinkan menjadi kompeten dalam 

mengambil keputusan tentang penyediaan, pemanfaatan dan peningkatan potensi sumber daya 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.  

Kompetensi manajerial kepala sekolah sebagaimana tertulis dalam Permendiknas no. 13 

tahun 2007 tentang Standar Kepala sekolah di jabarkan sebagai berikut : 

1. Menyusun perencanaan sekolah/ madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan  

2. Mengembangkan organisasi sekolah/ madrasah sesuai dengan kebutuhan  

3. Dalam rangka pendayagunaan sumberdaya sekolah/ madrasah  

4. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/ madrasah menuju organisasi 

pembelajar yang efektif 

5. Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal  

6. Mengelola hubungan sekolah – masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, 

sumber belajar, dan pembiayaan sekolah 

7. Mengelola kesiswaan, terutama dalam rangka penerimaan siswa baru, penempatan 

siswa, dan pengembangan kapasitas siswa  
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8. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan 

arah dan tujuan pendidikan nasional  

9. Mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung kegiatan-kegiatan sekolah  

10. Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan 

kegiatan kesiswaan di sekolah  

11. Menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam menciptakan inovasi yang berguna 

bagi pengembangan sekolah  

12. Menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif bagi pembelajaran siswa 

13. Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan 

pengambilan keputusan  

14. Memanfaatkan  kemajuan  teknologi     informasi    bagi peningkatan  pembelajaran 

dan manajemen sekolah  

15. Mengelola  kegiatan  produksi/ jasa  dalam  mendukung sumber pembiayaan sekolah 

dan sebagai sumber belajar siswa 

16. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai standar 

pengawasan yang berlaku  

 

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkannya menjadi kompeten atau 

kemampuan dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya (Wahyudi: 2009, 32). 

Pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang merefleksikan kepala sekolah dalam 

menjalankan tugas sebagai administrator tidak dapat dilepaskan dengan kompetensi manajerial 

yaitu conceptual skill, human skill and technical skill (Sergiovanni dalam Wahyudi: 2009, 33). 

Berdasarkan pada pendapat Sergiovani maka selanjutnya dalam penelitian ini akan dibahas 

tentang kompetensi manajerial kepala sekolah yang diartikan sama dengan fungsi manajerial 

kepala sekolah. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: (1) Need Assesment kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi 

kepala sekolah. (2) Pengembangan model pendidikan dan latihan untuk meningkatkan penguasaan 

kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah.  

 

B. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini antara lain bermanfaat bagi pihak - pihak berikut ini.  

1. Kepala Sekolah  

a. Kebutuhan diklat penguatan kompetensi dapat diketahui 

b. Pemetaan sebaran kebutuhan diklat tiap sekolah pada semua jenjang 

2. Bagi LPTK 

a. Dasar dalam desain penyelenggaraan program pelatihan peningkatan kompetensi 

manajerial manajerial dan supervisi kepala sekolah  

b. Dasar perancangan kurikulum untuk program pelatihan peningkatan kompetensi 

manajerial manajerial dan supervisi kepala sekolah  

c. Bahan pengayaan mata kuliah manajemen tenaga kependidikan, khususnya pada 

materi pengembangan kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah  

3. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo 

a. Dasar pemetaan kebutuhan diklat kepala sekolah khususnya kompetensi manajerial 

dan supervisi se-Kabupaten Purworejo 

b. Dasar penetapan kebijakan dan program pengembangan kompetensi manajerial dan 

supervisi kepala sekolah.  

4. Bagi LPMP dan LPPKS 

a. Dasar perancangan model diklat penguatan kompetensi 

b. Dasar penetapan kebijakan dan program pengembangan kompetensi manajerial dan 

supervisi kepala sekolah.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Langkah dan Tahapan Penelitian 

 Langkah-langkah dalam pembuatan model Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen. 

2. Pengumpulan data dengan wawancara kepada para responden, curah pendapat, dan focus 

group discussion). 

3. Meninjau ulang model diklat kepala sekolah yang ada di Kabupaten Purworejo. 

4. Mengidentifikasi permasalahan dan persyaratan model penguatan. 

5. Menemukan solusi-solusi penelitian. 

Melalui pengumpulan data akan didapat pemahaman batasan-batasan model penguatan 

kompetensi kepala sekolah baru. Dalam meninjau ulang model diklat kepala sekolah, akan 

memberikan pemahaman terhadap prosedur-prosedur model penguatan kompetensi kepala 

sekolah baru yang dirancang oleh peneliti. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan 

persyaratan diklat kepala sekolah serta menemukan solusi-solusi penelitian akan memberikan 

pemahaman tentang fungsi-fungsi diklat kepala sekolah baru. Dengan memahami batasan-

batasan, prosedur-prosedur, dan fungsi-fungsi model penguatan kompetensi kepala sekolah 

baru, maka peneliti dapat mengembangkan model penguatan kompetensi kepala sekolah baru 

yang diusulkan.  

Adapun gambar langkah-langkah pembuatan model penguatan kompetensi kepala sekolah 

sebagai berikut: 
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Bagan 3. Prosedur Penelitian Pengembangan 

 

B. Hasil Akhir yang Direncanakan 

Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini diperolehnya sebuah model pendidikan dan 

pelatihan (Diklat) untuk penguatan kompetensi kepala sekolah khususnya SD, SMP, dan SMA 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Paradigma, Premis, dan Alur Penelitian 

Menurut Convey (1989: 23), paradigma adalah istilah yang lazim digunakan dengan arti 

model, teori, persepsi, asumsi atau kerangka acuan. Lincon dan Guba (1985: 15) juga 

mengemukakan bahwa paradigma merupakan distalasi (penyulingan) dari apa yang kita pikirkan 

tentang dunia (tetapi tidak membuktikannya). Adapun paradigma dan kerangka berfikir dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma dan Kerangka Berfikir Penelitian 
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21 

 

Langkah-langkah dalam pembuatan model Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah sebagai 

berikut: 

a) Pengumpulan data dengan melakukan observasi. 

b) Pengumpulan data dengan Brainstorming dan Focus Group Discussion kepada para 

responden. 

c)  Meninjau ulang model diklat kepala sekolah yang ada di Kabupaten Purworejo. 

d) Mengidentifikasi permasalahan dan persyaratan model penguatan. 

e) Menemukan solusi-solusi penelitian. 

Dalam pengumpulan data akan didapat pemahaman batasan-batasan model penguatan 

kompetensi kepala sekolah baru. Dalam meninjau ulang model diklat kepala sekolah, akan 

memberikan pemahaman terhadap prosedur-prosedur model penguatan kompetensi kepala 

sekolah baru yang dirancang oleh peneliti. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan 

persyaratan diklat kepala sekolah serta menemukan solusi-solusi penelitian akan memberikan 

pemahaman tentang fungsi-fungsi diklat kepala sekolah baru. Dengan memahami batasan-

batasan, prosedur-prosedur, dan fungsi-fungsi model penguatan kompetensi kepala sekolah baru, 

maka peneliti dapat mengembangkan model penguatan kompetensi kepala sekolah baru yang 

diusulkan.  

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data kualitatif yang berupa kata-kata dalam 

bentuk deskripsi dan bukan angka-angka. Data yang dikumpulkan dalam peneltian ini adalah 

data-data yang berkaitan dengan model penguatan kompetensi Kepala SD, SMP, SMA di 

Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, institusi yang terlibat, dan sumber daya manusia yang 

menjadi pendukung diklat tersebut.  

Menurut Creswell, (2003: 185-188) prosedur pengumpulan data dibagi menjadi 4 (empat) 

tipe dasar, yaitu (1) observation, (2) interviews, (3) documentation, (4)  audio and visual 

material. Moleong, (2001: 112) menyatakan bahwa dalam pengumpulan data harus melalui 

beberapa bagian yang sangat penting yang disebut dengan teknik penelitian. Bagian-bagian 

tersebut meliputi 6 (enam) macam, yaitu (1) mengetahui sumber dan jenis data, (2) manusia 

sebagai instrumen (3) pengamatan berperanserta, (4) wawancara, (5) catatan lapangan, dan (6) 

penggunaan dokumen.  
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Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, 

wawancara, pengumpulan dokumen (dokumentasi), pengumpulan data dengan bantuan alat-

alat audio visual. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data, dimana peneliti melakukan secara 

langsung wawancara dengan informan kunci dan informan. Peneliti terlibat dalam wawancara 

dengan sumber daya manusia sebagai pendukung implementasi model penguatan kompetensi 

kepala sekolah yang ada di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.  

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: (a) 

Wawancara pembicaraan informal yaitu wawancara yang bergantung pada pertanyaan 

spontanitas dalam kondisi yang wajar dan suasana biasa, (b) Wawancara dengan 

menggunakan petunjuk umum wawancara yaitu wawancara yang mengharuskan pewawancara 

membuat kerangka dan garis besar pertanyaan dalam proses wawancara, dan (c) Wawancara 

baku terbuka yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku (Patton, 

1980: 197).  

Wawancara secara mendalam merupakan percakapan yang wajar dan tidak merupakan 

tanggung jawab formal serta tidak dilakukan dalam situasi yang memang dirancang secara 

serius untuk tujuan wawancara, namun demikian agar permasalahan penelitian yang dikaji itu 

terjawab, maka dalam wawancara juga dibuat suatu pedoman wawancara dengan 

memperhatikan fokus penelitian. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas terkontrol artinya wawancara 

dilakukan secara bebas sehingga diperoleh data yang luas dan mendalam. Wawancara 

sebagaimana tersebut  di atas juga memperhatikan prinsip-prinsip komparabilitas dan 

reliabilitas secara langsung yang dapat diarahkan dan memihak pada persoalan yang diteliti, 

sehingga diperlukan pedoman wawancara. Walaupun dalam wawancara ini diperlukan 

pedoman wawancara akan tetapi dalam pelaksanaannya, wawancara dibuat bervariasi dan 

disesuaikan dengan situasi yang ada sehingga kelihatan luwes. Hal ini penting dilakukan 

karena untuk menjaga hubungan baik antara pewawancara dan yang diwawancarai. 

2. Metode Pengamatan berpartisipasi 

Metode ini dilakukan dengan jalan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati 

dan mengumpulkan data yang ada di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Pengamatan 
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dilakukan untuk mengetahui data kepala sekolah, institusi yang terlibat dalam pembinaan 

kepala sekolah, dan SDM pendukung diklat penguatan kompetensi kepala sekolah yang 

digunakan untuk implementasi model penguatan kompetensi kepala sekolah di Kabupaten 

Purworejo Jawa Tengah. Pengamatan ini dilakukan sejak awal penelitian sampai berakhirnya 

pengambilan data.  

Agar diperoleh data penelitian yang lebih tepat, maka setiap permasalahan yang berkaiatan 

dengan hasil pengamatan selalu dicatat. Proses penulisan ini diusahakan tidak mengganggu  

pengamatan yang sedang dilakukan. Penulisan dilakukan dengan cara membuat catatan 

lapangan yang berisi kata-kata kunci secara singkat dalam bentuk skema. Catatan lapangan ini 

mencakup semua fenomena yang teramati selama pengamatan berlangsung yang meliputi 

sumber daya manusia, institusi yang terlibat dalam diklat sebagai pendukung implementasi 

model penguatan kompetensi kepala sekolah di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.  

Pembuatan catatan lapangan ini berupa deskripsi yang meliputi pengamatan kesuaian 

analisis kebutuhan kompetensi kepala sekolah dengan diklat penguatan kompetensi kepala 

sekolah di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Waktu pencatatan ini dilakukan pada saat 

antar waktu selesainya pengamatan dengan pengamatan berikutnya. Pencatatan antar waktu 

ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan antara hasil pengamatan yang satu dengan 

pengamatan berikutnya serta menghindari konsep-konsep yang tidak berasal dari pengamatan. 

Perpaduan antara catatan singkat dengan hasil diskusi dalam pengamatan yang sama, dianggap 

sebagai hasil catatan lapangan sudah sempurna dan final. 

3. Dokumentasi 

Menurut Creswell, (2003: 186) dalam penelitian kualitatif diperbolehkan 

mengumpulkan data dengan mengumpulkan dokumen, seperti dokumen publik (dokumentasi 

berita, risalah rapat, berita acara) dan dokumen pribadi (buku harian, jurnal pribadi, surat, dan 

e-mail). Metode ini digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan model 

penguatan kompetensi kepala sekolah. tata kerja organisasi diklat, struktur pengelola diklat, 

prosedur kerja, dan informasi-informasi lain yang berhubungan dengan implementasi model 

penguatan kompetensi kepala sekolah di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Hal ini dapat 

dilakukan dengan melihat Buku Pedoman Pendidikan Latihan Kepala Sekolah yang ada, dan 

dokumen-dokumen lain yang digunakan untuk mengelola diklat kepala sekolah.  

4. Pengumpulan Data dengan Alat-alat Elektronis. 
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Metode pengumpulan data dengan audio visual adalah pengumpulan data bantuan alat-alat 

elektronis yang terdiri dari audio dan material visual. Data ini dapat mengambil format foto, 

obyek seni, siaran ulang televisi dari video, dan rekaman dari tape recorder (Creswell, 2003: 

186).  

Dengan bantuan alat-alat elektronis tersebut proses pengumpulan data-data penelitian 

dapat dilakukan dengan mudah. Contoh yang lainnya adalah penggunaan tape recorder untuk 

merekam wawancara dengan kepala sekolah dan personalia pengelola diklat, dan penggunaan 

video maupun camera untuk merekam keadaan saat diklat berlangsung.  

5. Keabsahan Data 

Keabsahan data dari sebuah penelitian sangat penting artinya karena dengan keabsahan 

data merupakan salah satu langkah awal kebenaran analisis data. Keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif  bersifat sejalan dan seiring dengan proses penelitian yang sedang 

berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu 

sejak melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk 

memperoleh keabsahan data dalam penelitin ini dilakukan dengan cara menjaga kredibilitas.  

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif berfungsi: 1) Melaksanakan instruksi sedemikian 

rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. 2) Menunjukkan derajat 

kepercayaan hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang 

sedang diteliti (Moleong, 1991: 173).  

Untuk memperoleh kredibilitas data yang diperolah dari lapangan dapat dilakukan dengan: 

a) memperpanjang masa pengamatan, b) pengamatan yang dilakukan secara terus menerus, c) 

trianggulasi, d) membicarakan dengan orang lain (peer debriefing), e) menggunakan bahan 

referensi, dan f) mengadakan member check.  

C. Teknik Analisis Data 

Sebelum melakukan analisis data, data-data yang diperoleh dari lapangan perlu disusun 

dalam  suatu catatan lapangan sebagai langkah awal dalam analisis data (Spredly, 1980: 66). 

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan 

oleh Miles dan Huberman (1994: 12) yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data dilakukan 

secara terus menerus dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung. Alur 

analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

Data 
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(Model interaktif Miles dan Huberman, 1994: 12) 

 

Gambar 2: Komponen-komponen analisis data 

 

1. Pengumpulan Data  

Data-data dari lapangan dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam, pengamatan 

berpartisipasi, dan analisis dokumen selama penelitian berlangsung. Data-data tersebut 

disusun dalam suatu catatan lapangan sebagai langkah awal dalam analisis data. 

2. Reduksi Data  

Data-data yang telah diperoleh di lapangan semakin bertambah banyak seiring dengan 

berjalannya proses pengambilan data, oleh karena itu data tersebut perlu direduksi, dirangkum, 

dipilah-pilah, diambil hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Melalui proses reduksi 

data ini laporan mentah yang diperoleh di lapangan disusun menjadi lebih sistematis, sehingga 

mudah dikendalikan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang tajam 

tentang hasil penelitian, membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu yang 

menjadi fokus penelitian. Reduksi data dalam proses analisis data merupakan hal yang harus 

dilakukan. 

3. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah disusun dari hasil reduksi 

data. Data yang ada kemudian disatukan dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan 

kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa 

informasi tambahan. Dari penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk dapat menarik 

kesimpulan atau pengambilan tindakan lebih lanjut.  
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Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk naratif. Data yang diperoleh biasanya 

semakin bertambah banyak dan menumpuk, supaya tidak kesulitan dalam penguasaan 

informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu, maka dalam penyajiannya 

harus dibuat rangkuman, dan teks naratif untuk memudahkan penguasaan informasi dari data 

tersebut. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan 

baik, dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak dan mengambil kesimpulan yang 

memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Oleh sebab itu, penyajian data harus disadari 

sebagai bagian dalam analisis data. 

4. Menarik kesimpulan  

Kesimpulan diambil dari penyajian data yang telah dilakukan, sehingga sejak awal 

penelitian diupayakan untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan. Untuk itu perlu 

mencari pola, tema, persamaan, perbandingan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. 

Kesimpulan penelitian tentang “Pengembangan Model penguatan kompetensi Kepala SD, 

SMP, SMA di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah” akan lebih mengakar dan kokoh 

groundednya seiring dengan bertambahnya informasi dari hasil wawancara, pengamatan, studi 

dokumen selama penelitian berlangsung.  

Reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan merupakan bagian dari analisis 

data dalam penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut dapat 

diformulasikan model baru untuk pengembangan kompetensi kepala sekolah  yang dapat 

diimplementasikan di daerah lainnya. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga November 2013 dan berlangsung 

sesuai dengan tahapan yang telah disusun. Kabupaten Purworejo merupakan kota yang 

terletak sekitar 65 Km dari kota Yogyakarta dan berada di sebelah barat berbatasan dengan 

kabupaten Kulon Progo. Penelitian dilakukan dengan analisis daerah dan sekolah serta 

kepala sekolah di kabupaten Purworejo. Hasil studi awal sebagai berikut: 

Tabel 1. Keadaan Sekolah di kabupaten Purworejo 

No. Sekolah Jumlah Keterangan 

1. Sekolah Dasar 524  

2. Sekolah Menengah Pertama 121  

3. Sekolah Menengah Atas 35  

4. Sekolah Menengah Kejuruan 38  

 

Sebaran sekolah di Kabupaten Purworejo merata dari kawasan perkotaan sebanyak 

25% dan sisanya berada di pedesaan dengan kontur wilayah pugunungan dan sebagaian 

pantai. Pelaksanaan Brainstorming dan Focus Group Discussion dilakukan pada bulan 

Agustus 2013 setelah sebelumnya dilakukan diskusi dan koordinasi dengan pejabat yang 

berwenang, yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas, 

Kabid. SD, SMP, SMA, dan SMK serta diskusi dan dialog dengan Koordinator 

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah(MKKS) se-Kabupaten Purworejo. 

Pelaksanaan pengumpulan data berlangsung dengan baik dan menghasilkan 

kesimpulan sesuai dengan harapan penelitian pengembangan. Secara rinci hasil penelitian 

sebagai berikut:  

 

 

 

1. Analisis Kebutuhan dan Model Diklat jenjang Sekolah Dasar 
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 Tabel 2. Analisis Kebutuhan Diklat SD Kompetensi Manajerial 

NO 
Masalah yang Dihadapi 

Kepala Sekolah 
(Sesuai Kompetensi) 

Metode Pelatihan 
Saat Itu 

Pelatihan yang 
Diharapkan 

Metode Pelatihan yang 
Diharapkan 

Keterangan 
 

1. Masalah Manajerial     

 a. Administrasi 
Workshop 
Teoritis 

Pengerjaan 
administrasi yang 
simple; 
Waktu cukup; 
Mendapat STTL; 
Praktik langsung; 
Diklat 
 

Waktu yang cukup untuk 
praktik; Diskusi; 
Ceramah, Tugas 
terstruktur; Study banding 

 

 
b. Manajemen Kepala 

Sekolah 

Demonstrasi; 
Ceramah; 
Eksperimen;  
Tugas terstruktur 

Diklat kepala sekolah; 
Seminar; 
Kepala sekolah lancar 
dalam penyajian 
administrasi 

Komputer 
 

 

 c. Manajemen Keuangan   Praktik  

 d. Format Diskusi Praktik langsung Praktik  

 e. Pengembangan IT Ceramah 

Demontrasi waktu 
yang lama; 
Pelatihan penggunaan 
alat peraga 

Demonstrasi  

 f. Penilaian kinerja guru  
Pelaksanaan diklat 
yang sesuai 

 
Perlu 
penambahan 
tenaga 

 g. Buku     

 h. Kepemimpinan  Kepemimpinan Teori dan praktik  

 i. RAPBS  RAPBS Teori dan Praktik  

 j. EDS-RKS Ceramah; Tugas EDS Teori dan Praktik  

 k. PTS Diskusi Praktik langsung Praktik  

 l. Ketatausahaan Diskusi Praktik langsung Praktik  

 

Berdasarkan tabel hasil FGD dengan kepala sekolah SD di atas, dapat dijelaskan bahwa 

masalah-masalah yang dihadapi kepala sekolah dalam kaitan kompetensi manajerial sangat 

beragam. Masalah yang berkaitan dengan kompetensi manajerial tersebut adalah: 

a. Administrasi; ketatausahaan 

b. Manajemen kepala sekolah 

c. Manajemen keuangan 

d. Pengembangan IT 

e. Penilaian kinerja guru 

f. Kepemimpinan 

g. RAPBS; EDS; RKS 

h. PTS 
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Selanjutnya kebutuhan untuk penguatan kompetensi manajerial, para kepala sekolah 

menghendaki adanya diklat kepala sekolah yang mencakup semua permasalahan di atas dengan 

metode penggabungan antara teori, praktek, dan benchmarking tentang manajerial. 

Sementara itu untuk analisis kebutuhan diklat pada aspek kompetensi supervisi adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Analisis Kebutuhan Diklat SD Kompetensi Supervisi 

2. Masalah Supervisi 
Metode Pelatihan 

Saat Itu 
Pelatihan yang 

Diharapkan 
Metode Pelatihan yang 

Diharapkan 

Keterangan 
 

 

Waktu yang sangat 
terbatas yang disebabkan 
oleh banyaknya format 
administrasi 

Diklat Ceramah 
Praktik langsung; Sesuai 
waktunya; 
ICT 

 

 Aturan yang baku   Praktik  

 Administrasi supervisi   Teori dan Praktik  

 Kepemimpinan Kepemimpinan Diklat 
Praktik langsung di 
sekolah 

 

 
Pembuatan format 
supervise; Monitoring 

 Diklat Format pasti  

 Teknik supervisi  Diklat Praktik  

 
Tidak ada pendampingan; 
Terlalu banyak 

 Diklat Praktik  

 Supervisi klinis  Diklat Pelatihan  

 Supervisi akademik  Diklat Demonstrasi  

 

Berdasarkan tabel di atas, permasalahan yang terkait dengan kompetensi supervisi kepala 

sekolah SD dapat dijelaskan berikut: 

a. Administrasi supervisi 

b. Kepemimpinan 

c. Teknik supervisi 

d. Format supervisi 

e. Supervisi pembelajaran 

f. Supervisi akademik 

Para kepala sekolah SD menghendaki adanya diklat kepala sekolah sebagai bentuk 

penguatan kompetensi supervisi melalui pendalaman teori, praktek supervisi, dan studi lapangan 

supervisi sekolah. Analisis kebutuhan Diklat pada jenjang sekolah dasar bervariasi sesuai dengan 

keadaan kepala sekolah yang bersangkutan. 

Dari kedua tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari permasalahan kompetensi supervisi 

dan manajerial kepala sekolah SD, aspek kepemimpinan ternyata merupakan masalah mendasar 
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yang terjadi pada kepala sekolah SD. Para kepala sekolah SD menghendaki adanya diklat khusus 

untuk kepemimpinan dalam upaya penguatan kompetensi manajerial dan supervisi. 

 

2. Analisis Kebutuhan dan Model Diklat jenjang Sekolah Menengah Pertama 

Pada jenjang sekolah menengah pertama dilakukan pula penggalian informasi secara 

bertahap. Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4. Analisis Kebutuhan Diklat SMP Kompetensi Manajerial 

NO 
Masalah yang Dihadapi 

Kepala Sekolah 
(Sesuai Kompetensi) 

Metode Pelatihan 
Saat Itu 

Pelatihan yang 
Diharapkan 

Metode Pelatihan yang 
Diharapkan 

Keterangan 
 

1. Masalah Manajerial      

 Manajemen Keuangan Workshop Merata setiap sekolah 
Pendampingan 
melibatkan legislatif  

Dana BOS 
tidak 
ditunjang 
dengan 
ketentuan 
yang jelas 

 Pengembangan sekolah Workshop Diklat Variasi  

 Kepemimpinan  Workshop Diklat Variasi  

 Rekruitment PDB Workshop Diklat Variasi  

 
Manajemen sumber daya 
manusia(personalia) 

Bervariasi  
Diklat SDM 
Pelatihan yang 
aplikatif  

Pendampingan; 
Pemerataan; 
Variasi ; 
Berkelanjutan; 
Workshop 
  

 

 Manajemen kurikulum  
Diklat Kurikulum 
2013 

Pendampingan; 
Kunjungan Sekolah  
model ; 
Diskusi dan tanya jawab; 
Pemerataan   

 

 
Manajemen sarana 
prasaranan 

 Diklat Sarpras  Pendampingan   

 Pengelolaan sekolah Diklat  
Diklat pengelolaan 
sekolah; 
Workshop 

Pendampingan; 
Modeling  

 

 Penyusunan rencana  Workshop  
Setelah diklat 
pendampingan  

Modelling   

 
Manajemen kepala 
sekolah  

Ceramah  
Pelatihan yang 
kompetitif 

Modelling  

 RKS  
Dilaksanakan secara 
periodik untuk 
pengajaran 

Real teaching 
Waktu tidak 
terlalu lama 

 

 Pada analisis kebutuhan diklat berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan permasalahan 

yang dihadapi kepala sekolah SMP dalam kaitan dengan kompetensi manajerial sebagai berikut: 

a. Manajemen keuangan 

b. Pengembangan sekolah; pengelolaan sekolah 

c. Kepemimpinan 
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d. Manajemen personalia 

e. Manajemen kurikulum 

f. Manajemen sarpras 

g. Penyusunan RKS 

Permasalahan kepala sekolah SMP terkait dengan kompetensi manajerial berdasarkan 

tabel di atas ternyata lebih komplek dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi kepala 

sekolah SD. Para kepala sekolah SMP menghendaki adanya penguatan kompetensi berupa diklat 

yang lebih variatif dengan tetap memperdalam teori, praktek manajerial, dan studi lapangan 

manajerial sekolah pada sekolah yang lebih berkualitas.  

Pada kompetensi supervisi cakupan harapan Diklat lebih bervariasi sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Analisis Kebutuhan Diklat SMP Kompetensi Supervisi 

2. Masalah Supervisi 
Metode 

Pelatihan Saat 
Itu 

Pelatihan yang 
Diharapkan 

Metode Pelatihan yang 
Diharapkan 

Keterangan 

   Supervisi akademik  
Diklat supervisi 
akademik 

Workshop   

 Supervisi pembelajaran  
Diklat supervisi 
akademik 

Workshop  

 

Waktu untuk supervisi 
sempit karena kegiatan 
Kepala Sekolah yang 
begitu banyak 

Workshop  
Dipandu oleh Tim dari 
Dinas 

Modeling   

 
Guru belum menggunakan 
model yang memadai 

 
Dipandu oleh Tim dari 
Dinas 

Modeling   

 Penyusunan program   Workshop  Modeling   

 
Implementasi Supervisi 
Tindak lanjut 

  Pendampingan   

 
Pendampingan guru (SDM 
Guru) 

 

Membuat program 
supervisi bersama 
pengawas dan kepala 
sekolah 

  

 Supervisi kelas     

 Supervisi   
Diklat supervisi  
Workshop 

Dari dan untuk Kepala 
Sekolah; 
Praktik  

 
 

 Supervisi klinik Ceramah  
Praktik  
demokratif 

Kunjungan sekolah 
model;  
Aktual  

 

 Supervisi Kurikulum   Diklat Praktik  

 Teknik supervisi  Teori dan praktik  

Perencanaan ; 
Pelaksanaan ; 
Evaluasi; 
Tindak lanjut; 
Supervisi  

Variatif  

Keterbatasan 
waktu bagi 
kepala 
sekolah  
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 Berdasarkan tabel di atas, permasalahan kompetensi supervisi kepala sekolah SMP 

ternyata lebih kompleks dibanding permasalahan yang dihadapi kepala sekolah SD. Permasalahan 

tersebut dapat dijelaskan berikut: 

a. Supervisi akademik 

b. Supervisi pembelajaran 

c. Penyusunan program 

d. Implementasi supervisi tindak lanjut 

e. Pendampingan guru 

f. Supervisi kelas 

g. Supervisi kurikulum 

h. Teknik supervisi 

Kebutuhan diklat untuk penguatan kompetensi supervisi kepala sekolah SMP berdasarkan 

kebutuhan kepala sekolah SMP adalah penguatan aspek teori, praktek supervisi, dan 

benchmarking atau studi lapangan supervisi di sekolah dan daerah yang lebih maju. 

 

3.  Analisis Kebutuhan dan Model Diklat jenjang Sekolah Menengah Atas 

Analisis kebutuhan Diklat jenjang Sekolah Menengah Atas di kabupaten Purworejo 

lebih bervariasi karena pengalaman kepala sekolah di beberapa kegiatan pelatihan dan sejenisnya. 

Kondisi kepala sekolah secara umum merupakan guru senior bahkan cenderung hampir pension. 

Secara rinci disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Analisis Kebutuhan Diklat Jenjang Sekolah Menengah Atas Kompetensi  
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              Manajerial 

NO 
Masalah yang Dihadapi 

Kepala Sekolah 
(Sesuai Kompetensi) 

Metode Pelatihan 
Saat Itu 

Pelatihan yang 
Diharapkan 

Metode Pelatihan yang 
Diharapkan 

Keterangan 
 

1 Masalah Manajerial     

 
Manajemen Kepala 
Sekolah 

 
Menjadi Kepala 
Sekolah ideal dan 
profesional 

Teori dan praktik  

 
Manajemen 
Kewirausahaan 

  Workshop  

 
Manajemen Personal dan 
Sosial 

  Teori dan praktik  

 Pengelolaan keuangan Workshop  

Workshop-
Benchmarking; 
TQM; 
Pengelolaan RKJM; 
Problem solving; 
Renstra, Monitoring 
 
 
 

Workshop; 
Benchmarking; 
Aplikatif 

Selama ini 
tidak ada 
pelatihan 
untuk Kepala 
Sekolah; 
Supaya bisa 
diterima 
inspektorat; 
BPK 

 Penyusunan perencanaan  
Penyusunan program 
kerja dan rencana 
anggaran 

Workshop  

 Penyusunan laporan   
Penyusunan laporan 
SPJ keuangan dan 
kerja 

Workshop  

 Perencanaan  Ceramah, diskusi. Manajemen  TOT  

 Observasi   Leadership  Outbond  

 Evaluasi   Penanganan kasus Aplikatif  

 
Kurikulum  
 

Ceramah     

 Pengelolaan perpustakaan  Diklat Praktek  

 
Perencanaan pengawasan 
tindak lanjut 

 

Murah; 
Muda; 
Mencapai sasaran; 
Sekolah baik 

Metode apa saja boleh 
diikuti dengan praktik.  

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan permasalahan yang terkait dengan 

kompetensi manajerial kepala sekolah SMA sebagai berikut: 

a. Manajemen personalia 

b. Pengelolaan keuangan 

c. Manajemen kewirausahaan 

d. Manajemen kepala sekolah 

e. Penyusunan perencanaan; laporan 

f. Pengelolaan kurikulum 

g. Pengelolaan perpustakaan 

h. Perencanaan pengawasan tindak lanjut 
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Kebutuhan diklat dalam rangka penguatan kompetensi manajerial kepala sekolah SMA 

menekankan pada pendalaman materi, praktek manajerial sekolah, dan studi lapangan manajerial 

di sekolah dan daerah yang lebih berkualitas. 

Sedangkan analisis kubutuhan diklat pada kompetensi supervisi disajikan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 7. Analisis kebutuhan diklat kompetensi supervisi 

2 Masalah Supervisi 
Metode Pelatihan 

Saat Itu 
Pelatihan yang 

Diharapkan 
Metode Pelatihan yang 

Diharapkan 
Keterangan 

 

 Supervisi non akademik  
Supervisi non 
akademik 

Teori dan Praktik  

 Tindak lanjut supervisi  Pelatihan Supervisi 
Workshop; 
Benchmarking 

 

 Supervisi kegiatan  

Supervisi bidang 
pendidikan meliputi 
pembelajaran guru/ 
karyawan  

Praktik   

 Supervisi pembelajaran   Diklat Teori dan Praktik  

 Supervisi guru/ karyawan  Diklat Teori dan Praktik  

 Kerangka supervisi  Supervisi  Teori dan Praktik  

 Perencanaan supervisi  IT Teori dan Praktik  

 Pelaksanaan   PTK Teori dan Praktik  

 Sasaran supervisi  
PTS; 
Pengembangan 
sekolah 

Teori dan Praktik  

 Supervisi akademik  Diklat Teori dan Praktik  

 Supervisi Klinis   Diklat Aplikatif  

 Penjadwalan   Diklat Teori dan Praktik  

 Memecahkan masalah   Diklat Teori dan Praktik  

 

 Berdasarkan tabel di atas, variasi permasalahan kompetensi supervisi kepala sekolah SMP 

dapat dijelaskan berikut: 

a. Supervisi non akademik 

b. Supervisi akademk 

c. Tindak lanjut supervisi 

d. Supervisi kegiatan 

e. Supervisi pembelajaran 

f. Supervisi guru 

g. Perencanaan supervisi 

h. Sasaran supervisi 

i. Pemecahan masalah 
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Diklat untuk penguatan kompetensi supervisi kepala sekolah SMA dilakukan dengan 

pendalaman materi supervisi, praktek supervisi, dan studi lapangan supervisi di sekolah dan 

daerah yang berbeda. 

 

4. Analisis Kebutuhan dan Model Diklat jenjang Sekolah Menengah Kejuruan 

Analisis kebutuhan diklat jenjang sekolah menengah kejuruan sangat bervariasi karena 

banyaknya jenis sekolah menengah kejuruan yang ada. Secara rinci hasil penelitian disajikan 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 8. Analisis Kebutuhan Diklat Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi 

              Manajerial 

NO 
Masalah yang Dihadapi 

Kepala Sekolah 
(Sesuai Kompetensi) 

Metode Pelatihan 
Saat Itu 

Pelatihan yang 
Diharapkan 

Metode Pelatihan yang 
Diharapkan 

Keterangan 
 

1. Manajerial     

 Motivasi   Workshop  

 RKS   Workshop  

 Manajemen Keuangan 
 Materi anti korupsi 

Workshop 
Lapangan 

 

 Manajemen SDA Ceramah;  
Diskusi, 

Banyak diskusi Diskusi  

 Manajemen ruang sekolah Ceramah Ruang belajar diskusi  

 Manajemen SDM     

 Manajerial Kepala Sekolah In and Out 
Service; 
Wawancara 
 

Metode seperti Talent 
Scouting tapi 2 
minggu;  
Contoh ril dan praktik 

Talent Scouting; 
Tidak banyak teori; 
Langsung praktik 

 

 Manajemen Waktu Ceramah dan 
Tutorial 

Softskill diperbanyak Tutorial  

 Penyusunan program  Interaktif   

 Standar pengelolaan  Outbond; 
In and Out 
Service 

Talent Scouting dan 
Sistem LPPKS 

  

 Materi manajemen  Semua aktifitas 
dan materi tepat 
waktu  

Waktu tidak terlalu 
lama 

30% teori dan 70% praktik  

 Penyusunan RIPS dan 
PKS 

Cukup variatif    

 Penyusunan RAPBS Ceramah  Praktek  Teknis  

 Pembinaan ketenagaan  Teori dan praktik 
seimbang  

Lebih serius Terpadu  Idealis  

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa permasalahan kompetensi manajerial 

kepala sekolah SMK lebih khusu dibandingkan dengan permalasahan kepala sekolah SMA. 

Permasalahan tersebut dapat dijelaskan berikut: 

a. Motivasi 
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b. Penyusunan RIPS; PKS; RAPBS, RKS 

c. Pembinaan ketenagaan 

d. Manajemen keuangan 

e. Manajemen personalia 

f. Manajemen ruang sekolah 

g. Manajemen waktu 

h. Standar pengelolaan 

Kekhususan permasalahan manajerial di atas dikehendaki oleh kepala sekolah SMK 

dengan diklat penguatan yang memperdalam teori manajerial, praktek manajerial, dan studi 

lapangan manajerial sekolah berupa pendampingan sekolah. 

Sedangkan pada aspek kompetensi supervisi disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 9. Analisis Kebutuhan Diklat Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi 

              Supervisi 

2. Masalah Supervisi Metode Pelatihan 
Saat Itu 

Pelatihan yang 
Diharapkan 

Metode Pelatihan yang 
Diharapkan 

Keterangan 
 

 Penilaian  Teori dan praktek Pendampingan  

 Kinerja   Teori dan praktek Pendampingan  

 Kesulitan pelaksanaan 
supervisi kelas 

 Teori dan praktek Pendampingan  

 Manajemen supervisi  Supervisi guru Banyak praktik  

 Administrasi guru 
 

Standarisasi yang 
jelas 

Teori dan praktik  

 Tenaga kependidikan Teori dengan 
ceramah 

 Pendampingan  

 Waktu pelaksanaan 

Ceramah, 
penugasan 

Langsung ke 
permasalahan; 
Kunjungan ke sekolah 
unggulan; 
In service training 

Ceramah; Penugasan 
lapangan; 
Prsktik dan simulasi 

 

 Supervisi guru mata 
pelajaran 

 Diklat 
Teori dan praktek 
seimbang 

 

 Supervisi sekolah  Diklat Teori dan praktek  

 Ganti kurikulum  Diklat Teori dan praktek  

 Instrumen dalam 
supervsisi 

Mengisi 
instrument; 
Bagus dan tepat 
waktu 

Waktu tidak terlalu 
lama 

Survey langsung 
dilapangan; 
30%  teori dan 70% praktik 

 

 Diklat pengawasan  Teori dan praktik  Praktis  Praktek   

 Menyatukan persepsi 
guru/VEDC 

Simulasi Workshop Teori dan praktek  

 PKG Teori, praktik  Praktik  Teknis  

 PKB Teori, praktik  Praktik  Teknis  
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 Berdasarkan tabel di atas, permasalahan kompetensi supervisi yang dihadapi kepala 

sekolah SMK juga bersifat khusus dibandingkan yang dihadapi kepala sekolah SMA. 

Permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Diklat pengawasan 

b. PKG; PKB 

c. Penilaian; kinerja 

d. Manajemen supervisi 

e. Administrasi guru  

f. Supervisi guru mata pelajaran 

g. Supervisi sekolah 

h. Instumen supervisi 

i. Tenaga kependidikan’ 

j. Pengembangan kurikulum 

Kemudian kebutuhan diklat untuk penguatan kompetensi supervisi didasarkan pada 

pendalaman materi berupa konsep supervisi, praktek lapangan supervisi; dan studi lapangan dan 

pendampingan supervisi. 

Demikianlah paparan hasil penelitian yang dilakukan di sekolah se-Kabupaten Purworejo 

di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik melalui wawancara dan diskusi intensif 

dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Brainstorming dan Focus Group 

Discussion terhadap para kepala sekolah menunjukkan bahwa setiap jenjang pendidikan 

memerlukan berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan pengalaman organisasi kepala sekolah 

yang bersangkutan dan faktor individual.  

Pada jenjang sekolah dasar terlihat bahwa usia kepala sekolah yang mendekati masa 

pension berpengaruh terhadap motivasi berprestasi dan kemampuan untuk memetakan kebutuhan 

diklat dari waktu ke waktu. Pada jenjang sekolah menengah pertama kebutuhan diklat lebih 

bervariasi karena permasalahan yang dihadapi lebih kompleks. Ragam kebutuhan diklat yang ada 

cenderung dipengaruhi oleh tingkat kepentingan dari sekolah. 

Pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan  kebutuhan diklat 

dipengaruhi oleh kepentingan kepala sekolah baik secara individual dan kepentingan lembaga 
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yang dipimpinnya. Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh pengalaman dari kepala sekolah 

yang bersangkutan, di mana mereka cenderung memiliki komunitas forum kepala SMA/SMK atau 

yang sejenis sehingga eksistensi dan kristalisasi permasalahan lebih terbuka. Kesimpulan dari 

penelitian dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan diklat setiap jenjang pendidikan berbeda sehingga perlu dilakukan 

pemetaan secara periodik untuk menentukan kebijakan secara agregatif maupun 

afirmatif. 

2. Kebutuhan diklat pada jenjang yang sama dipengaruhi oleh pengalaman dan masa 

kerja kepala sekolah yang bersangkutan sehingga setiap kebijakan kepala sekolah 

mencerminkan penguasaan sekolah secara keseluruhan. 

3. Kebutuhan diklat dipengaruhi oleh eksistensi organisasi profesi misalnya MKKS, 

Forum kepala sekolah, dan lainnya. 

4. Peran Dinas belum maksimal dalam memfasilitasi berbagai pelatihan yang diharapkan 

oleh kepala sekolah, hal ini kemungkinan menyangkut masalah dana yang terbatas dan 

program kerja sesuai prioritasnya 

5. Tidak ada tindak lanjut pelatihan yang telah dilakukan sehingga rantai komunikasi 

terputus  sehingga mengakibatkan peningkatan performa paska pelatihan tidak bisa 

diketahui dengan pasti dan cenderung pelatihan tunggal. 

6. Peran pemerintah daerah dalam alokasi anggaran yang menunjang peningkatan 

kompetensi kepala sekolah belum maksimal. 

Berdasarkan pembahasan di atas maka tim peneliti mengembangkan prototype model 

pelatihan yang diharapkan dapat mengatasi masalah kepala sekolah maupun Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan atau instansi yang terkait. Propotype Model Diklat Penguatan Kompetensi 

Kepala Sekolah dapat digambarkan sebagai berikut: 
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EVALUASI 

 

Gambar 2. Propotype Model Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kebutuhan: 
Individual 
Focus Group 
Institusi 

Sistem 

Prioritas Kebutuhan: 
Individu 
Kelompok 
Institusi 

Sistem 

Pemenuhan 
Prasyarat Diklat: 
SDM 
Infrastruktur 
Dana 
Waktu 

Pelaksanaan Diklat 
Praktek 

1. Field Trip 
2. Studi kasus 

3. Talent Scouting 

Magang dan 
atau 

Pendampingan 

Pelaksanaan Diklat 
Teori 

1. Workshop 
2. Seminar 
3. Lokakarya 

4. dll Kristalisasi 
Program Diklat: 

1. Penentuan 
    program 
2. Penentuan  
    Metode 
3. Penentuan Media 
4. Penentuan  
    Pelaksana 
5. Strategi Diklat 
6. Evaluasi dan 
    tindak lanjut 

 

Tindak Lanjut 
1. Implementasi 

di lembaga 
2. Pemantauan 

Kinerja 
3. Tentatif 
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

 Pada tahun ke dua dari penelitian ini dilakukan beberapa hal dengan berpedoman hasil 

penelitian tahap sebelumnya, secara rinci sebagai berikut. 

A. Validasi ahli hasil pengembangan prototype model penguatan kompetensi kepala 

sekolah hasil penelitian tahun pertama dikonsultasikan dengan pihak yang memiliki 

keahlian dalam bidang perkepalasekolahan.  

B. Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan diklat penguatan kompetensi disusun program 

diklat yang sesuai dengan pemetaan kebutuhan. 

C. Berdasarkan kesiapan materi dan sumber daya manusia dikembangkan model 

implementasi penguatan kompetensi kepala sekolah. 

D. Implementasi hasil pendidikan dan latihan di sekolah. 

E. Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah, 

dikembangkan model implementasi pengembangan kompetensi kepala sekolah dan 

diseminasi terhadap kepala sekolah lainnya. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan: 

1. Kebutuhan diklat peningkatan kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah di 

Kabupaten Purworejo bervariasi yang dipengaruhi oleh: 

a. Kebutuhan diklat tiap kepala sekolah 

b. Kebutuhan diklat institusi 

c. Pengalaman kepala sekolah 

d. Komitmen organisasi profesi 

e. Jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) 

2. Model pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien untuk peningkatan kompetensi 

manajerial dan supervisi kepala sekolah di Kabupaten Purworejo perlu dilakukan dengan 

tahapan: 

a. Analisis kebutuhan 

b. Identifikasi prioritas diklat  

c. Pemenuhan prasyarat diklat 

d. Penentuan program diklat 

e. Pelaksanaan diklat terintegrasi 

f. Magang dan pendampingan 

g. Evaluasi dan tindak lanjut 

 

B. Saran 

 Memperhatikan temuan penelitian tersebut maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Kebutuhan diklat setiap jenjang pendidikan berbeda sehingga perlu dilakukan pemetaan 

secara periodik untuk menentukan kebijakan secara agregatif maupun afirmatif. 

2. Memaksimalkan eksistensi organisasi profesi misalnya MKKS, Forum kepala sekolah, dan 

lainnya. 

3. Memaksimalkan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memfasilitasi berbagai 

pelatihan yang diharapkan oleh kepala sekolah. 
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4. Perlu tindak lanjut pelatihan yang telah dilakukan sehingga rantai komunikasi tidak 

terputus.   

5. Meningkatkan dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam alokasi anggaran 

yang menunjang peningkatan kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah. 
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