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ABSTRAK 

Nuriyah Fikri Wahyuni, 2022.“Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam 
Penerapan    Pendidikan Kesetaraan Wustha Di 
Pondok Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember”. 
Pembimbing 1 Dr. H. Zainuddin Al Haj Zaini, Lc,  
M.Pd.I dan Pembimbing 2 Dr. Hj. ST, Rodliyah, 
M.Pd. 

 
Kata Kunci: Kepala Sekolah, Manajer, Pendidikan Kesetaraan Wustha. 
 

Dalam suatu organisasi tentunya dibutuhkan seseorang yang bisa 
mengelola dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuan penting yang 
harus dimiliki seorang kepala sekolah dalam menjalankan roda kepemimpinannya 
adalah kemampuan sebagai manajer. Sebagai manajer, kepala sekolah merupakan 
top manajer yang dalam menjalankan tugasnya. Tugas kepala sekolah sangat luas 
dan banyak sekali bidangnya, tidak hanya terbatas dalam kelancaran proses 
belajar mengajar saja, melainkan menyangkut semua aspek pendidikan, baik yang 
bersifat edukatif maupun non edukatif. 

Fokus penelitian ini membahas: 1) Bagaimana peran kepala sekolah 
sebagai manajer dalam menyusun program pendidikan kesetaraan Wustha di 
pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember?, 2) Bagaimana peran kepala 
sekolah sebagai manajer dalam menggerakkan staf pendidikan kesetaraan Wustha 
di pondok Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember?, 3)Bagaimana peran kepala 
sekolah sebagai manajer dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan 
kesetaraan Wustha di pondok Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember?. 

Tujuan penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan peran kepala sekolah 
sebagai manajer dalam menyusun program pendidikan kesetaraan Wustha di 
pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember?, 2) mendeskripsikan peran 
kepala sekolah sebagai manajer dalam menggerakkan staf pendidikan kesetaraan 
Wustha di pondok Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember?, 3) mendeskrpsikan 
peran kepala sekolah sebagai manajer dalam mengoptimalkan sarana dan 
prasarana pendidikan kesetaraan Wustha di pondok Pesantren An-Nahdliyah 
Semboro Jember?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitataif dengan 
model interaktif Milles Huberman dan Saldana meliputi: pengumpulan data, 
kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan datanya 
menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepala sekolah dalam menyusun 
program sekolah dilakukan dengan mengadakan rapat, kemudian penetapan 
program sekolah baik berupa program jangka pendek menengah dan panjang. 2) 
dalam menggerakkan staf maupun guru, kepala sekolah selalu mengontrol kinerja 
guru dengan mengecek kehadiran guru. Dalam mengkoordinir guru maupun staf, 
kepala sekolah selalu menggunakan prinsip tegas dan tugas. 3) Sarpras di lembaga 
pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember 
masih belum bisa dikatakan memadai terutama dalam pembuatan ruang 
perpustakaan ini masih tidak ada, akan tetapi kepala sekolah selalu berusaha 
mengoptimalkan sarpras dengan cara pemeliharaan, pengecekan dan perbaikan. 
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ABSTRACT 
 

Nuriyah Fikri Wahyuni, 2022. “The Role Of The Principal As a Manager In The 
Application Of Wustha Equality Education 
In Islamic Boarding Schools An-Nahdliyah 
Semboro Jember”. Pembimbing 1 Dr. H. 
Zainuddin Al Haj Zaini, Lc, M.Pd.I dan 
Pembimbing 2 Dr. Hj. ST, Rodliyah, M.Pd 

  
Keywords: Principal, Manager, Wustha Equality Education. 

 
In an organization, of course it takes someone who can manage and 

control the organization to achieve an important goal that a school principal must 
have in carrying out his leadership is the ability as a manger. As a manager, the 
principal is the top manager in carrying out his duties. The principal’s duties are 
very broad and have many fields. Not only limited to the smooth teaching and 
learning procces, but also concerns all aspects of education, both educative and 
non-educative. 

The focus of this research discuses: 1) How is the role of the principal as a 
manager in compiling program a wustha equality education in Islamic boarding 
schools An-Nahliyah Semboro Jember?, 2) How is the role of the principal as a 
manager in move staf a wustha equality education in Islamic boarding schools 
An-Nahdliyah Semboro Jember?, 3) How is the role of the principal as a manager 
in optimize facilities and infrastructur a wustha equality education in Islamic 
boarding schools An-Nahdliyah Semboro Jember?. 

The purpose of this research is to: 1) Describe is the role of the principal as 
a manager in compiling program a wustha equality education in Islamic boarding 
schools An-Nahliyah Semboro Jember, 2) Describe is the role of the principal as a 
manager in move staf a wustha equality education in Islamic boarding schools 
An-Nahdliyah Semboro Jember, 3) Describe is the role of the principal as a 
manager in optimize facilities and infrastructur a wustha equality education in 
Islamic boarding schools An-Nahdliyah Semboro Jember. 

The study uses qualitative research with a descriptive approach. Data 
collection the techniques using the method of observation. The data obtained is 
then analysed using data collection, data presentation and conclusion drawing. 
The validity of the data using the method of triangulation of sources, techniques 
and time. 

Research result show that: 1) Principals in preparing school programs are 
carried out by holding meetings, then determining school programs inn the form 
of short, medium and long term programs. 2) In mobilizing staff and teachers, the 
principal always contros the teachers performance by checking the presence of the 
teacher. In coordinating teachers and principal staff, use firm principles and 
duties. 3) The  facilities and infrastructure at the Wustha educational institution 
Islamic boarding school An-Nahdliyah Semboro Jember, still cannot be said to be 
adequate, especially in the construction of this library space, which is still not 
available. Due to lucks of funds, so there is no special note regarding the facilities 
and infrastructure. 
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 ملخص البحث

دور املدير كمدير يف تطبيق تعليم املساواة بني اجلنسني يف مدرسة النهضة   2022,،نوريه فكري واحيوين
 اإلسالمية الداخلية يف سيمبورو مجرب

 

         املدير ، املدير ، التعليم املساواة مع. الكلما ت الرنيسية: 

  
يف املنظمة ، بالطبع ، يتطلب األمر شخًصا ميكنه إدارة املنظمة والتحكم فيها لتحقيق هدف مهم  

هو املدير جيب أن يكون لدى مدير املدرسة يف تنفيذ قيادته وهو القدرة كمدير. بصفته مديًرا ، يكون املدير 
األعلى يف تنفيذ واجباته. واجبات مدير املدرسة واسعة للغاية وهلا العديد من اجملاالت ، ال تقتصر فقط على 

 عملية التدريس والتعلم السلسة ، ولكنها تشمل أيًضا مجيع جوانب التعليم ، التعليمية وغري التعليمية

 

جتميع برنامج تعليم املساواة يف مدرسة  يناقش حمور هذا البحث: كيف هو دور املدير كمدير يف 
النهضة اإلسالمية الداخلية يف سيمبورو مجرب؟ ثانًيا ، ما هو دور املدير كمدير يف تعبئة موظفي تعليم املساواة يف 
مدرسة النهلية اإلسالمية الداخلية ، سيمبورو ، مجرب؟ ثالثًا ، كيف يكون املدير كمدير يف حتسني املرافق والبنية 

 حتية من أجل املساواة يف التعليم يف مدرسة النهلية اإلسالمية الداخلية ، سيمبورو ، مجرب؟الت

الغرض من هذه الدراسة هو وصف دور املدير كمدير يف جتميع برنامج تعليم املساواة يف مدرسة  
تعبئة موظفي تعليم النهضة اإلسالمية الداخلية ، سيمبورو ، مجرب. اهلدف الثاين هو وصف دور املدير كمدير يف 

املساواة يف مدرسة النهضة اإلسالمية الداخلية يف سيمبورو مجرب؟ والثالث هو وصف دور املدير كمدير يف حتسني 
 املشورة والبنية التحتية من أجل املساواة يف التعليم يف مدرسة النهضة اإلسالمية الداخلية يف سيمبورو مجرب؟

 من النوع الوصفي. تقنيات مجع البيانات باستخدام تستخدم هذه الدراسة هنًجا نوعًيا  

طريقة املراقبة واملقابالت والتوثيق. مث مت حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها باستخدام التحليل الوصفي النوعي 
ص للنموذج التفاعلي مليليز هوبرمن وسالدانا. يتضمن: مجع البيانات ، تكثيف البيانات ، عرض البيانات واستخال

 النتائج. صحة البيانات باستخدام تثليث املصادر والتقنيات والوقت

يف إعداد الربنامج املدرسي يتم من خالل عقد اجتماع ، مث حتديد الربنامج املدرسي يف شكل برامج  
علم طويلة املدى وقصرية املدى ومتوسطة املدى. يف حشد املوظفني واملعلمني ، يتحكم املديرون دائًما يف أداء امل

عن طريق التحقق من حضور املعلمني وتقدمي التوجيه ، يف تنسيق املعلمني واملوظفني الرئيسيني يف تطبيق مبادئ 
وواجبات ثابتة. يقوم املديرون يف حتسني املرافق والبنية التحتية دائًما بإجراء صيانة جيدة عن طريق فحص سلع 

ؤسسات التعليمية ليست كافية متاًما ، ألهنا مرتبطة بنقص املدرسة وإجراء اإلصالحات. ساربراس يف معادلة امل
 األموال.

 



 
 

vii 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas 

karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan Judul “Peran Kepala 

Sekolah Sebagai Manajer Dalam Penerapan Pendidikan Kesetaraan Wustha Di 

Pondok Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember” ini dapat terselesaikan. 

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW 

yan telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah 

kehidupan saat ini. 

Dalam penyusunan tesis ini, banyak yang terlibat membantu 

penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a 

jazakumullah ahsanal jaza kepada mereka yang telah banyak membantu, 

membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini. 

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang 

telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat. 

2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS 

Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan 

penelitian. 

3. Prof. Dr. Hj. Tietik Rohanah Hidayati, M.Pd. selaku penguji utama yang telah 

memberikan motivasi, seklaigus memberikan ilmu dan bimbingan yang 

bermanfaat. 

4. Dr. H. Zainuddin Al Haj Zaini, Lc, M.Pd.I. selaku Kaprodi MPI dan Dosen 

Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan 

sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan sampai selesai. 



 
 

viii 

 

5. Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan 

dengan lancar dan sampai selesai. 

6. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah bnayak 

memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh 

pendidikan di almamater tercinta. 

7. Khoirul Afif Amrullah B, S.Sos. selaku kepala sekolah pendidikan kesetaraan 

Wustha di pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember yang telah 

memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian. 

8. Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Kesetaraan Wustha Semboro Jember yang 

telah berkenan bekerja sama dan memberikan data dan informasi penelitian 

dalam penyusunan Tesis ini. 

9. Kepada kedua orang tua bapak H. Anshori dan Ibu Hj. Siti Fatimah atas doa 

dan dukungannya. 

10. Teman-teman seperjuangan di UIN KHAS Jember yang senantiasa 

memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini. 

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

 

   Jember, 30 Mei 2022 

 

 

 

Nuriyah Fikri Wahyuni 

 

 

 



 
 

ix 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i 

HALAMAN PERSETUJUAN ...............................................................................ii 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii 

ABSTRAK ............................................................................................................ iv 

KATA PENGANTAR .........................................................................................vii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xi 

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................xii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ……………………………..xiv 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 

A. Konteks Penelitian ..................................................................................... 1 

B. Fokus Penelitian ....................................................................................... 10 

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 11 

D. Manfaat Penelitian ................................................................................... 11 

E. Definisi Istilah .......................................................................................... 13 

F. Sistematika Penulisan............................................................................... 14 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ............................................................................. 16 

A. Penelitian Terdahulu ................................................................................ 16 

B. Kajian Teori ............................................................................................. 38 

C. Kerangka Konseptual ............................................................................... 90 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 91 



 
 

x 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian............................................................... 91 

B. Lokasi Penelitian ...................................................................................... 91 

C. Kehadiran Peneliti .................................................................................... 92 

D. Subjek Penelitian ...................................................................................... 93 

E. Sumber Data ............................................................................................. 94 

F. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................... 94 

G. Analisis Data ............................................................................................ 97 

H.  Keabsahan Data ..................................................................................... 101 

I. Tahapan-tahapan Penelitian ................................................................... 102 

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS ................................................ 103 

A. Paparan Data Dan Analisis..................................................................... 103 

B. Temuan Penelitian .................................................................................. 117 

BAB V PEMBAHASAN .................................................................................. 122 

A. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Menyusun   Program 

Pendidikan Kesetaraan Wustha Di Pondok Pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember ..................................................................................... 122 

B. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Menggerakkan Staf 

Pendidikan Kesetaraan Wustha Di Pondok Pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember ..................................................................................... 127 

C. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Mengoptimalkan  

Sarpras Pendidikan Kesetaraan Wustha Di Pondok Pesantren  

An-Nahdliyah Semboro Jember ............................................................. 132 

BAB VI PENUTUP .......................................................................................... 138 

A. Kesimpulan ............................................................................................ 138 

B. Saran  ...................................................................................................... 140 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 141 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 



 
 

xi 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL  

 

No      Uraian              Halaman 

Tabel 2.1  Mapping Penelitian Terdahulu................................................ 30 

Tabel 2.2  Kerangka Konseptual .............................................................. 90 

Table 4.1  Temuan-temuan Penelitian ................................................... 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

No           Uraian              Halaman 

Gambar 4.1  Pelaksanaan Rapat .......................................................... 106 

Gambar 4.2  Program Pembacaan Juz 30 ........................................... 107 

Gambar 4.3  Program Pembacaan Asmaul Husna .............................. 107 

Gambar 4.4  Program Class Meeting .................................................. 108 

Gambar 4.5  Kepala Sekolah Mengontrol Kinerja Guru Seklaigus  

  Memberikan Arahan ...................................................... 111 

Gambar 4.6  Halaman Sekolah ........................................................... 113 

Gambar 4.7  Pemeliharaan Lingkungan Sekolah ................................ 115 

Gambar 4.8  Sarana Dalam Perbaikan ................................................ 115 

Gambar 4.9  Pemeliharaan Sarana ...................................................... 116 

 



1 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

No.        Uraian 

1 Pernyataan Keaslian Tulisan 

2 Surat Permohonan Izin Penelitian 

3 Surat Keterangan Dari Lembaga 

4 Identitas Pendidikan Kesetaraan wustha 

5 Struktur Organisasi Pendidikan Kesetaraan wustha 

6 Data Dewan Guru dan Siswa Pendidikan Kesetaraan Wustha 

7 Data Sarpras 

8 Program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 

pendidikan kesetaraan Wustha 

9 Dokumentasi Foto 

10 Transkip Interview 

11 Pedoman Observasi 

12 Pedoman interview 

13 Pedoman Dokumentasi 

14 Jurnal Kegiatan Penelitian  

15 Blanko konsultasi tesis 

16 Surat Keterangan Bebas Plagiasi 

17 Sertifikat TOAFL 

18 Riwayat Hidup Penulis 

 

 



2 

 

xiv 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi yang dijadikan pedoman di Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember adalah sebagai berikut: 

 

 

No  Arab  Indonesia  Keterangan  Arab  Indonesia Keterangan  

 t} Te dengan ط Koma di atas ‘ ا 1

titik di bawah 

 z Zed ظ B Be ب 2

 Koma diatas ‘ ع T Te ت 3

terbalik 

 gh Ge ha غ TH Te ha ث 4

 f Ef ف J Je ج 5

 H Ha dengan titik di ح 6

bawah 

 q Qi ق

 k Ka ك Kh Ka ha خ 7

 l El ل D De د 8

 m Em م DH De ha ذ 9

 n En ن R Er ر 10

 w We و Z Ed ز 11

 h Ha ه S Es س 12

 Koma di atas ‘ ء Sh Es ha ش 13

 S} Es dengan titik di ص 14

bawah 

 Y Ya ي

 d} De dengan titik di ض 15

bawah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala 

Sekolah Pasal 1 Ayat (1) Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas 

untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman 

kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar 

(SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), 

sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas 

(SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menegah atas luar 

biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
1
 

Pondok pesantren An-Nahdliyah merupakan sebuah pesantren 

yang berada di tengah-tengah masyarakat desa. Di pondok pesantren An-

Nahdliyah sudah menerapkan Pendidikan Kesetaraan Wustha.  Pendidikan 

kesetaraan tersebut merupakan lembaga non formal yang setara dengan 

SMP/MTs.  Peserta didik yang dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah 

yang setara dengan SMP/MTs dan diakui oleh Negara. Di naungan pondok 

pesantren An-Nahdliyah dalam penerapan Pendidikan Kesetaraan Wustha 

selain Kiai yang berperan, tentunya tidak luput dari peran kepala sekolah.
2
  

                                                             
1
 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 

Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1,3. 
2
 Siti Azizatun Nisa’, Wawancara, Semboro 10 September 2021 
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Walaupun pendidikan kesetaraan wustha baru diterapkan, akan 

tetapi kepala sekolah dapat merekrut guru yang memiliki kompetensi 

sesuai bidangnya dalam waktu beberapa minggu untuk menjadi tenaga 

pendidik di pendidikan kesetaraan wustha.  

Kepala sekolah Wustha dalam kesehariannya pada saat jam kerja 

atau hari efektif sangat disiplin. Kepala sekolah selalu datang lebih awal 

dan selalu pulang paling akhir. Setiap harinya selalu seperti itu, terkecuali 

kepala sekolah ada kesibukan seperti ada rapat atau kumpulan antar kepala 

sekolah pendidikan kesetaraan. Akan tetapi, sesibuk apapun kepala 

sekolah masih menyempatkan untuk datang kesekolah dengan mengecek 

kehadiran dewan guru dan juga melihat kinerja para dewan guru. 

Kepala sekolah Wustha selain mengontrol dewan guru, dan selalu 

mengontrol santri putra ataupun putri dalam mengikuti proses 

pembelajaran, dan juga selalu mengontrol santri putra dan putri dalam 

program kegiatan pembacaan Asmaul Husna sebelum masuk kelas.  

Kepala sekolah juga berperan sebagai kekuatan sentral yang 

menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. Tidak lain kepala sekolah 

Wustha di pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember memiliki 

tanggung jawab yang besar dikarenakan lembaga Wustha berada di bawah 

naungan pondok pesantren. Sehingga kepala sekolah harus mengimbangi 

dengan kegiatan atau pelajaran di sekitar pondok pesantren. Seperti yang 

dilakukan yaitu memberdayakan membaca Al-qur’an. Lembaga Wustha 
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merupakan sebuah lembaga swasta, namun tidak mematahkan semangat 

kepala sekolah untuk mengembangkan sekolah tersebut. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.13 

Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah yang 

menetapkan paling sedikit kepala sekolah harus mampu berfungsi sebagai: 

Educator, (Pendidik), Manager, (Pengelola), Administrator, (Tenaga 

Administrasi), Supervisior, (Penyelia), Leader, (Pemimpin), Innovator, 

(Pembaharu), Motivator, (Pemotivasi), Entrepreneur, (Wirausahawan)
3
 

Kepala sekolah sebagai manajer dan pengelola lembaga pendidikan 

Wustha memiliki andil yang besar dalam menciptakan suasana yang 

kondusif dalam lingkungan suasana kerjanya. Suasana kondusif tersebut 

merupakan faktor yang penting dalam menciptakan guru dan santri 

berprestasi. Kepala sekolah memegang peranan utama dalam menjalankan 

sekolah, baik secara bersama-sama maupun individu.  

Pendidikan kesetaraan wustha merupakan sebuah lembaga 

pendidikan non formal yang ditujukan bagi peserta didik lainnya yang 

karena berbagai aladan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau 

putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, yang 

diselenggarakan oleh pondok pesantren salafiyah sebagai satuan 

pendidikan non formal dengan harapan peserta didik yang mengikuti 

proses belajar mengajar di pondok pesantren salafiyah tersebut memiliki 

                                                             
3
 Jumaria Sirait, Komitmen Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sekolah  (Pekalongan: Nasya 

Expanding Management, 2021), 79-84 
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pengetahuan keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara 

dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK.
4
 

Sebagai manajer, Kepala sekolah Wustha juga melakukan 

pengawasan terhadap kinerja guru dengan cara meningkatkan kedisiplinan 

guru dan kepala sekolah juga rutin melakukan evaluasi, baik evaluasi 

jangka pendek maupun evaluasi jangka panjang. Faktor pendukung kepala 

sekolah dalam mengontrol dan mengevaluasi yaitu kepribadian kepala 

sekolah yang baik, adanya hubungan yang harmonis antara atasan dan 

bawahan. 

Adapun sarana dan prasarana di pendidikan kesetaraan Wustha 

belum memadai dan sesuai dengan kebutuhan warga sekolah (Guru dan 

siswa). Kepala sekolah wustha sebagai manajer selalu berusaha 

mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah. Dimulai dengan membeli 

kebutuhan sekolah. Terutama sarpras yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran. Itu yang awal dilakukan oleh kepala sekolah tentang sarana 

dan prasarana, Sarpras di lembaga pendidikan kesetaraan Wustha pondok 

pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember masih belum bisa dikatakan 

memadai terutama dalam pembuatan ruang perpustakaan ini masih tidak 

ada, dikarenakan kurangnya dana. Jadi yang diutamakan dalam 

perlengkapan sarpras yaitu dimulai dengan pembelian kebutuhan sekolah 

dalam proses belajar dan mengajar. Suasana kantor yang cukup memadai 

                                                             
4
 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Bab 1 Pendahuluan,1-

2. 
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walaupun didalamnya masih kurang lengkap atau optimal. Namun 

kurangnya sarpras ini tidak mematahkan semangat para tenaga pendidik. 

Kepala sekolah adalah seorang pemimpin atau pengelola lembaga 

pendidikan. Didalam Islam disebut khalifah, dan khalifah adalah orang 

yang diserahi amanat dan tanggung jawab sebagai pemimpin oleh Allah 

SWT. Sebagaimana firman Allah: 

                        

                            

 Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah maha mendengar lagi Maha melihat.(Qs. An-

Nissa’: 58)
5
 

 

Ayat di atas memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada 

yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, adalah sesuatu yang 

dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi 

“amanat” Allah SWT kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada 

sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. 

kepala sekolah mampu melakukan transformasi kemampuannya 

melalui bimbingan, tuntutan dan pemberdayaan kepada seluruh warga 

                                                             
5
 Kementerian Agama, Mushaf Aisyah: Al-qur’an dan Terjemah (Jakarta: Jabal Raudhatul 

Jannah,2010),277. 
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sekolah demi mencapai tujuan yang optimal. Berikut merupakan ayat Al-

qur’an tentang pemimpin: 

                            

                    

          

 

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa hendak menjadikan 

(Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 

bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” 

Tuhan berfirman: “Sesunguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui.” (QS. Albaqarah:30)6 

 

Dalam ayat itu difirmankan oleh Allah SWT. Ingatlah ketika 

tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesunguhnya aku hendak 

menjadikan seorang khalifah di mukia bumi.” Kalimat tersebut 

mengisyaratkan bahwa Allah akan menjadikan Khalifah (pemimpin) 

diantara umat manusia. Allah akan memilih umatnya yang akan diberikan 

amanat untuk menjadi pemimpin dalam berbagai hal, atau berbagai 

lingkungan. Kepala sekolah adalah bagian dari contoh kepemimpinan itu, 

berarti ia adalah seoreang khalifah yang telah diberikan amanat oleh Allah 

untuk menjadi pemimpin di lembaga pendidikan. Kepemimpinan tersebut 

harus dijaga dan dipertangungjawabkan oleh seseorang yang telah 

diberikan amanat sebagai kepala sekolah tersebut.  

                                                             
6
 Kementerian Agama, Mushaf Aisyah.........,6. 
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Berdasarkan fungsi dan perannya, peneliti memfokuskan 

penelitiannya kepala sekolah sebagai manajer di pendidikan kesetaraan 

pondok pesantren salafiyah khususnya di Wustha. Karena sangat 

menentukan terwujudnya visi, misi dan tujuan sekolah. Termasuk dalam 

menyusun program, menyusun organisasi dan dalam menggerakkan staf 

(Guru dan karyawan), karena kepala sekolah merupakan faktor kunci 

dalam berbagai aspek persekolahan, dan guru memainkan peran penentu 

pada prestasi siswa.
7
 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, 

kepala sekolah atau madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memperdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif. 

Adapun tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer sebagaimana 

berikut: 

1) Kemampuan menyusun secara sistematis, priodik dan kemamapuan 

melaksanakan program yang dibuatnya secara prioritas 

2) Kemampuan menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai 

dengan standar yang ada. 

3) Kemampuan menggerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada 

serta lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis, dalam kegiatan 

rutin dan temporer.
8
 

                                                             
7
 Erida Elmazi, The Role Of Principal’s Power and Teacher Empowerment, European Scientific 

Jornal University of Triana,  ESJ, Vol 14, Issue 28, pp 1-1, 2018, 1. 
8
 Moh Nur Hidayat, Moh Zaini Dahlan, Menjadi Kepala Sekolah Ideal, efektif dan efisien 

(Malang: CV literasi Nusantara, 2019),13. 
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Kepala sekolah merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan 

program yang efektif di sekolah, dan kepala sekolah merupakan orang 

yang juga ikut andil dalam mengembangkan semua program yang ada di 

sekolah.
9
 

Seorang pemimpin sangat berperan penting dalam tercapainya 

keberhasilan dan tujuan suatu organisasi, begitu juga dengan kepala 

sekolah yang memiliki peranan penting dalam tercapainya tujuan 

pendidikan dan pembelajaran, dalam memimpin, kepala sekolah harus 

memiliki profesionalitas demi tercapainya tujuan pendidikan, oleh karena 

itu kepala sekolah harus berperan dalam proses perencanaan, pengawasan, 

evaluasi. Meningkatkan kualitas sekolah merupakan salah satu tujuan yang 

ingin dicapai. Maka untuk mencapai tujuan kepala sekolah harus mampu 

membina dan mengarahkan para guru untuk bekerja secara profesionalitas 

guna meningkatkan kualitas peserta didik. 

Seorang kepala sekolah bukanlah seorang penguasa yang 

seenaknya memerintahkan bawahannya. Kepala sekolah yang baik akan 

selalu memotivasi, mengarahkan dan mengawasi para bawahannya agar 

dapat mengerjakan tugas dan perintah yang diberikan dengan baik demi 

tercapainya tujuan yang direncanakan. Kepala sekolah tidak boleh 

bertindak semaunya sendiri, kepala sekolah harus mau menerima masukan 

                                                             
9
 Diane Oberg dkk, The Role of The Principal in an Information Literate School Community 

Findigs From an International Research Project, IASL Annual Conference Proceedings University 

of Alberta Vol 10 pp 163-178 2021,1 
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dan ide dari masing-masing anggota dapat ditampung dan direalisasikan 

demi terwujudnya sekolah yang berkualitas.
10

 

Kepala sekolah berkewajiban menentukan kebijakan sekolah 

seperti dalam pembuatan program atau penyusunan program sekolah, 

menggerakkan staf dan mengoptimalkan sarpras sekolah, agar sekolah 

dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Walaupun pendidikan 

kesetaraan  ini baru diterapkan, akan tetapi pendidikan Wustha ini sudah 

menerapkan beberapa program atau kegiatan yang sudah di laksanakan. 

Diantaranya: Program membaca Asmaul-Husna sebelum maduk kelas, 

membaca Juz 30 setiap jam 17.00 wib terbuka untuk lembaga lain, tapi 

lebih dikhususkan atau di wajibkan santri Wustha puta-putri di pondok 

masing-masing. Sehingga keguatan tersebut dapat menjadi dampak positif 

bagi pondok pesantren. Yang dimana  kegiatan tersebut masih belum ada 

sebelumnya. Dan dengan adanya program-program tersebut tidak luput 

dari pengelolaan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah. 

Dengan adanya perubahan sistem pendidikan tersebut, maka masyarakat 

sekitar tertarik untuk menyekolahkan putra- putrinya di lembaga wustha, 

sehingga setiap tahunnya santri wustha putra ataupun putri itu semakin 

bertambah.  

Kepala sekolah tetap menjalankan perannya sebagai pemimpin 

yang selalu ikut andil dalam pelaksanaan program sekolah dan disiplin 

dalam menjalankan tugasnya.  

                                                             
10

 Nurilatul Rahmah Yahdiyani dkk, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kualitas Peserta Didik di SDN Martapuro 2 Kabupaten Pasuruan, Jurnal: EduPsyCouns, Vol 2 

Nomor 1 (2020),327-328. 
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Dengan pemaparan peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat sebuah judul Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer dalam 

penerapan pendidikan kesetaraan Wustha di Pondok Pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember. 

B. Fokus Penelitian 

Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai manajer dalam menyusun 

program pendidikan kesetaraan Wustha di pondok pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember? 

2. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai manajer dalam 

menggerakkan staf pendidikan kesetaraan Wustha di pondok Pesantren 

An-Nahdliyah Semboro Jember? 

3. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai manajer dalam 

mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan Wustha 

di pondok Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember? 

dari 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, adapun tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah sebagai manajer 

dalam menyusun program pendidikan kesetaraan Wustha di 

pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember. 
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2. Untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah sebagai manajer 

dalam menggerakkan staf pendidikan kesetaraan Wustha di pondok 

Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember. 

3. Untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah sebagai manajer 

dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan 

kesetaraan Wustha di pondok Pesantren An-Nahdliyah Semboro 

Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Besar harapan penulis, penulisan ini dapat memberi manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis penulisan ini dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan, 

khususnya peran kepala sekolah sebagai manajer dalam penerapan 

Pendidikan Kesetaraan Wustha. 

b. Diharapkan pula penulisan ini dapat memberikan konstribusi 

keilmuan untuk menjadi bahan kajian bagi penulisan selanjutnya 

terutamamengenai peran kepala sekolah sebagai manajer dalam 

penerapan Pendidikan Kesetaraan Wustha 

c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga 

pendidikan yang ingin menerapkan Pendidikan Wustha. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti  
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Menambah pengalaman tentang kepala sekolah sebagai manajer 

dalam penerapan pendidikan kesetaraan wustha, dan untuk 

menambah wawasan pengetahuan tentang penelitian dan penulisan 

karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian yang akan 

datang. 

b. Bagai Lembaga 

1) Pendidikan Kesetaraan Wustha 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan kesetaraan Wustha dan untuk meningkatkan kinerja 

tenaga pendidik. 

2) Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember 

a) Sebagai tambahan literatur bagi pihak lembaga dan 

mahasiswa UIN KHAS Jember yang ingin 

mengembnagkan di bidang ilmu pendidikan, 

b) Dapat memberikan stimulus dan dinamika wacana 

mahasiswa UIN KHAS Jember. 

3) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan tentang 

pendidikan kesetaraan wustha akan pentingnya di lembaga pondok 

pesantren. 

c. Bagi kepala sekolah 

1) Dapat mengukur sejauh mana keberhasilan proses pendidikan 

dalam menerapkan Pendidikan Kesetaraan Wustha. 
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2) Menambah pengalaman dalam penerapan pendidikan kesetaraan 

wustha. 

3) Dapat meningkatkan pembuatan program sekolah. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 

terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksudkan 

oleh peneliti. 

1. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Peran kepala sekolah sebagai manajer seorang yang menempati 

posisi paling tinggi di sekolah serta mampu dalam menyususn program 

sekolah, menggerakkan staf dan guru, dapat mengoptimalkan sarana 

dan prasarana sekolah dengan baik. 

2. Penerapan Manajemen Pendidikan Kesetaraan  

Penerapan Pendidikan kesetaraan merupakan pelaksanaan 

pendidikan non formal yang telah terencana dan tersusun sebelumnya 

dan ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan 

mengenyam pendidikan formal di sekolah. 

3. Pondok Pesantren 

Pondok pesantren merupakan sebuah asrama atau tempat tinggal 

santri yang didalamya terdapat lembaga pendidikan Islam dan 

pengembangan agama Islam yang dipimpin oleh Kiai sebagai pemilik 

pondok pesantren dan dibantu oleh ustadz/guru. 
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Berdasarkan definisi istilah di atas dapat di simpulkan bahwa 

kepala sekolah merupakan seseorang yang menempati kedudukan yang 

paling tinggi di lembaga pendidikan dengan mempunyai tugas penuh 

dalam mengelola pendidikan kesetaraan yang berada di bawah naungan 

pondok pesantren. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskrpsi alur pembahasan 

yangdimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab pentup. Adapun 

sistematika pembahasana dalam penelitian ini adalah: 

a. Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi: Konteks penelitian, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah 

dan sistematika penulisan 

b. Bab dua merupakan pembahasan tentang kajian pustaka yang meliputi: 

penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual. 

c. Bab tiga yang berisi metodologi penelitian yang meliputi pendekatan 

dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan uji keabsahan 

data. 

d. Bab empat merupakan paparan data dan analisis data, temuan 

penelitian 

e. Bab lima pembahasan  

f. Bab enam merupakan bab penutup atau kesimpulan dan sarana-saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Melakukan sebuah penelitian memerlukan kajian terdahulu sebagai 

perbandingan supaya tidak terjadi keserupaan dalam hal yang akan dikaji 

oleh peneliti, berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi 

perbandingan dan perbedaan dari masing-masing penelelitian: 

Pertama, Penelitian Tesis Suyono, Tahun 2016 dengan judul tesis 

Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studikasus di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Tumpang Kabupaten Malang) karya Suyono 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan 

mengetahui Dampak strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja 

guru di MTs Negeri Tumpang Malang. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan 

penelitian yaitu kepala madrasah, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan 3 

orang pendidik. Sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Untuk pengabsahan data 

dilakukan dengan kreadibilitas, transferabilitas, despendabilitas, 

konfirmabilitas dengan menggunakan berbagai sumber teori dan metode 

sehingga di peroleh data yang objektif.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran kepala madrasah 

dalam meningkatkan kinerja guru di MTs Negeri Tumpang Malang 

adalah: kepala madrasah sebagai supervisior, sebagai evaluator, sebagai 

educator, (2) strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di 

MTs Negeri Tumpang Malang adalah: membangkitkan semangat kinerja 

para guru dengan cara menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga, 

kerjasama dengan lembaga lain dalam mengikutkan workshop dan 

pelatihan, meningkatkan bahwa tugas guru, bentuk motivasi adalah 

instrinsik dan ekstrinsik, melakukan komuniasi persuasif dan memberikan 

kesejahteraan diluar gaji pokok, strategi memberi perintah sesuai dengan 

tupoksi dan strategi menegur, strategi menerima saran dan strategi 

menciptkan disiplin kelompok. (3) dampak strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MTs Negeri Tumpang Malang adalah: selalu 

membuat perencanaan pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran 

yang berfariasi, mewujudkan iklim kelas yang kondusif, menggunakan 

media pembelajaran.
11

 

Dari pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada variabel yang berbeda 

an juga objek penelitiannya pula. Sedangkan persamaannya adalah teknik 

pengumpulan data, dan analisis data. 

Kedua, Penelitian Tesis Yogi Irfan Rosyadi, Tahun 2016 dengan 

judul Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu 

                                                             
11

 Suyono, Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studikasus di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Tumpang Kabupaten Malang), (Malang: Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2015) 
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Pendidikan di SMP 1 Cilawu Garut, karya Universitas Negeri Yogyakarta. 

Penelitian ini bertujuan intuk  mendeskripsikan strategi kepala sekolah 

dalam merencanakan program, mengorganisasikan, menggerakkan dan 

mengawasi program sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

juga bertujuan untuk mendeskripsikan penghambat dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Sibyek penelitian adalah pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan kepala sekolah 

sebagai manajer berperan : merencanakan program dengan merinci 

kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang akan menjalankan 

tugas, merencanakan kurikulum yang akan dijalankan, merencanakan 

kebijakan penambahan mata pelajaran bimbingan konseling dengan waktu 

dua jam perminggu. Membuat struktur organisasi yang melibatkan orang 

tua murid melalui komite sekolah dan melengkapi sarpras yang 

dibutuhkan. Memberi contoh yang baik dan tenang dalam bekerja, 

memberi motivasi dan penghargaan terhadap personilnya, meningkatkan 

kesejahteraan, mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

diklat-diklat dan memotivasi guru senior agar memiliki semangat life long 

education. Mengawasi output, PBM, dan peserta didik mulai dari proses 

penerimaan sampai selesai sekolah. Adapun hambatan yang dialami adalah 
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adanya personil yang masih tidak disiplin, kurangnya komunikasi antara 

kepala sekolah dengan senbagan personil.
12

 

Dari pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada variabel yang berbeda 

an juga objek penelitiannya pula. Sedangkan persamaannya adalah sama-

sama meneliti peran kepala sekolah sebagai manajer. 

Ketiga, Penelitian Tesis Yovitha Yuliejantiningsih, Tahun 2018, 

yang berjudul Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan 

Karakter Di SMP PGRI Peurwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, 

karya Universitas PGRI Semarang. Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Pengambilan informan sebagai sumber data dilakukan 

purposive dan snowball. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui 

nilai-nilai karakter yang dikembangkan, 2) untuk menganalisis peran 

kepala sekolah sebagai educator, manajer, dan inovator dalam 

implementasi pendidikan karakter. Sumber data premier diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan informan dan observasi terhadah suatu obyek 

atau situasi. Data sekunder berupa penelusuran  dokumen. Untuk analisis 

hasil temuan penelitian dilakukan dengan teknik triamulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan meliputi nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya 

dengan Tuhan yang maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan 

lingkungan serta kebangsaan. Karakter tersebut yaitu religius,  jujur, 
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 Yogi Irfan Rosyadi, Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Di SMP Cilawu Garut), (Yogyakarta: Tesis Universitas Negeri Yogyakarta, 2015) 
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disiplin, bertanggung jawab, sadar, patuh, peduli, dsb. Peran kepala 

sekolah sebagai educator dalam implementasi pendidikan karakter 

ditunjukkan dengan melakukan program kegiatan pembiasaan, kegiatan 

belajar mengajar, pembinaan dan motivasi kepada guru, menjadi suri 

tauladan, dan memberikan pidato atau arahan tentang pendidikan karakter. 

Peran kepala sekolah sebagai manajer ditunjukkan dengan menerapkan 

pengelolaan manajemen terbuka. Pengelolaan yang dimaksud adalah 

bagaimana pembentukan karakter dalam pendidikan direncanakan, 

dilaksanakan, dan dikendalikan secara konsisten. Peran kepala sekolah 

sebagai inovator ditunjukkan dalam pembinaan personalia, pembaharuan 

personalia dan wilayah kerja, fasilitas fisik, penggunaan waktu, perumusan 

tujuan, prosedur pendidikan karakter, peran guru yang diperlukan, bentuk 

hubungan antar bagian, hubungan sistem-sistem yang lain, dan strategi 

pendidikan karakter yang inovatif. 
13

 

Dari pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada variabel yang berbeda 

an juga objek penelitiannya pula. Sedangkan persamaannya adalah 

pendekatan penelitian. 

Keempat, Penelitian Tesis Nur Yanah, Tahun 2018 dengan judul 

Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan (Studi Multi Kasus Di MAN 1 Blitar dan SMKN 1 Blitar) 

karya Nur Yanah Program pascasarjana IAIN Tulungagung. Penelitian ini 

                                                             
13

 Yovitha Yuliejantiningsih, Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan Karakter Di 

SMP PGRI Peurwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara), (Semarang: Tesis Universitas PGRI 

Semarang, 2018) 
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menggunakan pendektan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan, menjelaskan dan mengetahui Peran Kepala Sekolah 

Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Multi 

Kasus Di MAN 1 Blitar dan SMKN 1 Blitar). Teknik yang digunakan 

sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan terhadap kepala 

sekolah dan tenaga pendidik. Adapun teknik analisis data dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan teknik reduksi data, triangulasi dan menarik 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada situs 1 di MAN 1 

Blitar dan SMKN 1 Blitar maka hasil penelitian lintas situs adalah kepala 

sekolah mengelola sumber daya manusia untuk pendidik dan tenaga 

kependidikan adalah mengadakan dan mengirimkan pendidik mengikuti 

workshop, diklat, seminar, pelatihan KTI, MGMP, mengadakan kelas 

khusus dengan perusahaan atau industri, melakukan pemantauan setiap 

kinerja pendidik, melakukan pemantauan setiap kinerja pendidik melalui 

supervisi. Evaluasi terhadapkinerja pendidik melakukan tindak lanjut dari 

hasil evaluasi. Untuk siswa adalah mengadakan berbagai ekstrakurikuler, 

mengadakan diklat, menyisipkan nila-nilai agamadan moral pada setiap 

pelajaran, bimbingan kerja, mengiktkan siswa diberbagai perlombaan, 

mengadakan bimbingan kerja, kemudian untuk sumber daya non manusia 

adalah melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, 

memantau penggunaan sarana dan prasarana selama digunakan, dan 
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menganggarkan biaya-biaya untuk perawat dan perbaikan jika ada sarana 

dan prasarana rusak. Kepala sekolah mengelola pelaksanaan program kerja 

adalah kepala sekolah mengelola program kerja yang pertama dilakukan 

adalah setiap awal tahun kepala sekolah mengundang semua warga 

sekolah.
14

 

Dari pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada variabel yang berbeda 

an juga objek penelitiannya pula. Sedangkan persamaannya adalah 

pendekatan penelitian, dan sama-sama meneliti peran kepala sekolah 

sebagai manajer. 

Kelima, dengan Penelitian Tesis Ramadhan, Tahun 2019 dengan 

Judul Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer dalam menciptakan sekolah 

efektif di SMP An-Nur Bulu Lawang Malang karya dari Ramadhan 

universitas kanjuruhan Malang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

sejauh mana peran kepala sekolah sebagai manajer dalam menciptakan 

sekolah yang efektif pendekatan dalam penelitian ini yaitu kualitatif 

deskriktif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, para 

wakil kepala sekolah, dan guru.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah belum 

sepenuhnya menjalankan perannya sebagai manajer sebagaimana dalam 

Permendiknas No 13 Tahun 2007 terutama dalam hal pendayagunaan 
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 Nur Yanah, Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

(Studi Multi Kasus Di MAN 1 Blitar Dan SMKN 1 Blitar), (Tulubgagung: Tesis IAIN 

Tulungagung, 2018) 
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SDM, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, pengelolaan unit 

layanan khusus, penerapan prinsip kewirausahaan, menciptakan budaya 

dan iklim kerja yang kondusif, pengelolaan sistem informasi sekolah, dan 

pelaksanaan pengawasan (supervisi).
15

 

Dari pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada variabel yang berbeda 

an juga objek penelitiannya pula. Sedangkan persamaannya adalah 

pendekatan penelitian, sama-sama meneliti peran kepala sekolah sebagai 

manajer. 

Keenam, Penelitian Tesis Dahlia Oktari, Tahun 2019 dengan judul 

Peran Kepala Sekolah Mengelola Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan 

Proses Pembelajaran Penjaskes Di SMP Negeri 2 Rejang Lebong Program 

studi manajemen pendidikan islam Institut Agama Islam Negeri Curup. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran apa saja yang digunakan 

oleh kepala sekolah SMP Negeri 2 Rejang Lebong mengelola sarana 

prasarana olahraga dalam meningkatkan proses pembelajaran penjaskes. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

selanjutnya penyajian data menggunakan pendekatan Deskriptif, berupa 

kata-kata, tulisan, atau lisan dari subyek yang diamati yaitu, Kepala 

sekolah, Kepala TU dan Staf, Guru Olahraga dan Siswa. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran kepala 

sekolah pada aspek pengelola sarana prasarana yang mencangkup, Peran 

sebagai pendidik, Manajer, Administrasi, pengawas, pemberi Inovasi, dan 

sebagai motivasi sudah berjalan, tetapi belum maksimal, Sarana Prasarana 

Olahraga dikategorikan Cukup Baik hanya saja dalam menggunakan 

Sarana Olahraga masih belum lengkap dan prasarana Lapangan Olahraga 

masih sempit sehingga menggunakan lapangan Upacara dikarenakan 

jumlah siswa terlalu banyak melebihi 1000 siswa/siswi.
16

 

Dari pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada variabel yang berbeda 

dan objek yang berbeda. Sedangkan persamaannya adalah pendekatan 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan sama-sama meneliti peran kepala 

sekolah sebagai manajer. 

Ketuju, Penelitian Tesis Sayed Imanuddin, Tahun 2020 dengan 

judul Peran Kepala Sekolah Sebagai Administrator Dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru Di MAN 3 Bireuen Program Studi Manajemen Pendidikan 

Islam Pascasarjana UIN AR-RANIRY. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui kepemimpinan kepala sekolah sebagai 

administrator dalam meningkatkan kinerja guru di MAN 3 Bireuen, Dan 

untuk mengetahui peluang dan tantangan kepela sekolah sebagai 

administrator dalam peningkatan kinerja guru di MAN 3 Bireuen. Subyek 
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 Dahlia Oktari, Peran Kepala Sekolah Mengelola Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan 
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penelitian dalam tesis ini yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum dan dua orang guru. Teknik pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan observasi, Wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah MAN 3 Bireuen menggunakan gaya 

demokratis, Kedua upaya yang di lakukan oleh kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja bawahannya yaitu mengaktifkan MGMP, 

mengikutsertakan guru-guru pelatihan, menciptakan iklim kerja yang 

kondusif, melakukan bimbingan secara umum, kelompok dan individual, 

dan kepala sekolah seorang komunikator yang baik. Ketiga, peluang yang 

dimiliki oleh MAN 3 Bireuen yaitu motifasi guru tinggi, secara umum 

guru sudah memiliki kompetensi yang memadai, letak geografis sekolah 

yang strategis sehingga mudah untuk berkoordinasi dengan pihak terkait 

apabila dibutuhkan. Pelatihan yang ada belum mampu mencover semua 

guru. Kurangnya guru bidang studi, dan masih ada guru honor yang diberi 

tugas mengajar bukan pada bidang studi keahliannya.
17

 

Dari pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada variable yang berbeda 

dan objek penelitinnya pula. Sedangkan persamaannya adalah pendekatan 

penelitian dan teknik pengumpulan data. 

Kedelapan, Penelitian Tesis Anwar Djunaedy, Tahun 2020 dengan 

judul Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kegiatan 
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Ekstrakurikuler Pramuka Di SMA Negeri 1 Wonomulyo Kab.Polman 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan 

mengetahui peran kepala sekolah sebagai pengembangan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 1 Wonomulyo Kab. Polman. 

Teknik yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini 

adalah teknik interview, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini 

dilakukan terhadap kepala sekolah, Pembina pramuka dan siswa yang 

menjadi anggota pramuka. Adapun teknik analisis data dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan teknik reduksi data, triamulasi, dan menarik 

kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakulikuler 

pramuka di SMA Negeri 1 Wonomulyo Kab. Polman terdiri dari dua 

model, yaitu model blok dan model regular. Model blok sifatnya wajib 

diikuti oleh peserta didik sedangkan model reguler sifatnya sukarela 

berdasarkan minat peserta didik. Guna mengembangkan kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka, peran kepala sekolah telah menjalankan beberapa 

perannya dengan baik sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai 

leader, sebagai inivator, dan juga sebagai motivator. Sedangkan peran 
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kepala sekolah sebagai Kamabigus perlu ditingkatkan khususnya pada 

fungsinya sebagai pemberi bantuan. 
18

 

Dari pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada variabel yang berbeda 

dan objek yang berbeda. Sedangkan persamaannya adalah teknis analisis 

data, dan sama-sama meneliti peran kepala sekolah sebagai manajer. 

Kesembilan, Penelitian Tesis Amiruddin, Tahun 2020,  dengan 

judul Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolahdi SD Negeri 12 Delta Pawan Kabupaten 

Ketapang karya dari Amirudin Program Magister Administrasi Pendidikan 

Universitas Tanjungpura Pontianak.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan implementasi MBS oleh kepala sekolah di SD Negeri 12 

Delta Pawan Kabupaten Ketapang Termasuk prosedur implementasi MBS, 

peran kepala sekolah sebagai manajer dalam implementasi MBS, serta 

upaya kepala sekolah mengatasi hambatan dalam implementasi MBS. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. 

Sumber data penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. 

Data diperoleh melalui observasi non partisipan, wawancara mendalam, 

dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBS oleh 

kepala sekolah di SD Negeri 12 Delta Pawan Kabupaten Ketapang telah 
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berjalan cukup efektif dan sesuai dengan kebijakan dan perencanaan 

sekolah yang meliputi prosedur, kontribusi kepala sekolah sebagai 

manajer, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya kepala sekolah 

dalam mengatasi hambatan implementasi MBS.
19

 

Dari pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada variabel yang berbeda 

an juga objek penelitiannya pula. Sedangkan persamaannya adalah 

pendekatan penelitian. 

Kesepuluh, Penelitian Tesis Desy Dwi Jayanti, Tahun 2020 dengan 

judul Peran Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Motivasi Guru Dalam 

Melaksanakan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri Ketawanggede 

Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara khusus 

adalah untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala sekolah di SDN. 

Ketawanggede Malang, untuk mendeskripsikan motivasi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran di SDN. Ketawanggede Malang, untuk 

mendeskripsikan peran kepemimpinan kepala sekolah guna meningkatkan 

motivasi guru dalam melaksanakan pembelajaran di SDN. Ketawanggede 

Malang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan desain 

yang digunakan adalah deskriptif, peneliti melakukan kegiatan penelitian 

yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 

dilakukan terhadap kepala sekolah dan tenaga pendidik. Adapun teknik 
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analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik reduksi data 

triamulasi dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berikut upaya kepala 

sekolah untuk meningkatkan motivasi Guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di SDN. Ketawanggede Malang yaitu mengikuti sertakan 

guru dalam seminar dan workshop, memberikan reward terhadap guru 

yang berprestasi, memberikan masukan dengan tujuan mengembangkan 

rasa ikhlas, menyelesaikan masalah intern dengan bijak dan adil, 

melakukan evaluasi rutin, mengadakan komunikasi dua arah. Peran kepala 

sekolah untuk meningkatkan motivasi Guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di SDN. Ketawanggede Malang yaitu kepala sekolah sebagai 

contoh atau teladan yang baik, kepala sekolah sebagai pusat 

komunikasi.Faktor pendukung dan factor penghambat kepala sekolah 

untuk meningkatkan motivasi Guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

SDN. Ketawanggede Malang yaitu factor pendukung, yakni kemampuan 

dasar kepala sekolah, komunikasi yang baik, sarana prasarana dan 

semangat para guru, faktor penghambat, yakni regrouping sekolah.
20

 

Dari pemaparan diatas terlihat jelas perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan ialah terletak pada variabel yang berbeda dan juga 

objek yang berbeda. Sedangkan persamaannya adalah pendekatan 

penelitiannya. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian 

 

No Nama, 

Judul, 

Tahun 

Hasil Penelitian Perbedaa

n 

Persamaa

n 

1 Suyono, 

Peran Kepala 

Madrasah 

Dalam 

Meningkatka

n Kinerja 

Guru (Studi 

kasus di 

Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri 

Tumpang 

Kabupaten 

Malang, 

2016. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) peran kepala 

madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru di MTs Negeri 

Tumpang Malang adalah: 

kepala madrasah sebagai 

supervisior, sebagai evaluator, 

sebagai educator, (2) strategi 

kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di 

MTs Negeri Tumpang Malang 

adalah: membangkitkan 

semangat kinerja para guru 

dengan cara menumbuhkan 

rasa memiliki terhadap 

lembaga, kerjasama dengan 

lembaga lain dalam 

mengikutkan workshop dan 

pelatihan, meningkatkan 

bahwa tugas guru, bentuk 

motivasi adalah instrinsik dan 

ekstrinsik, melakukan 

komuniasi persuasif dan 

memberikan kesejahteraan 

diluar gaji pokok, strategi 

memberi perintah sesuai 

dengan tupoksi dan strategi 

menegur, strategi menerima 

saran dan strategi menciptkan 

disiplin kelompok. (3) dampak 

strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di 

MTs Negeri Tumpang Malang 

adalah: selalu membuat 

perencanaan pembelajaran, 

menggunakan metode 

pembelajaran yang berfariasi, 

Pendekata

n 

penelitian 

 

Sumber 

data 

 

Tahun  

 

Variabel 

penelitian 

Teknik 

pengumpu

lan data 

 

Analisis 

data 
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mewujudkan iklim kelas yang 

kondusif, menggunakan media 

pembelajaran. 

2 Yogi Irfan 

Rosyadi 

Peran Kepala 

Sekolah 

Sebagai 

Manajer 

Dalam 

Meningkatka

n Mutu 

Pendidikan di 

SMP 1 

Cilawu 

Garut, 2016. 

Hasil dari penelitian ini adalah 

menunjukkan kepala sekolah 

sebagai manajer berperan : 

merencanakan program dengan 

merinci kebutuhan pendidik 

dan tenaga kependidikan yang 

akan menjalankan tugas, 

merencanakan kurikulum yang 

akan dijalankan, merencanakan 

kebijakan penambahan mata 

pelajaran bimbingan konseling 

dengan waktu dua jam 

perminggu. Membuat struktur 

organisasi yang melibatkan 

orang tua murid melalui komite 

sekolah dan melengkapi 

sarpras yang dibutuhkan. 

Memberi contoh yang baik dan 

tenang dalam bekerja, memberi 

motivasi dan penghargaan 

terhadap personilnya, 

meningkatkan kesejahteraan, 

mengikutsertakan pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam 

diklat-diklat dan memotivasi 

guru senior agar memiliki 

semangat life long education. 

Mengawasi output, PBM, dan 

peserta didik mulai dari proses 

penerimaan sampai selesai 

sekolah. Adapun hambatan 

yang dialami adalah adanya 

personil yang masih tidak 

disiplin, kurangnya komunikasi 

antara kepala sekolah dengan 

senbagan personil. 

 

Sumber 

data 

 

Pendekata

n 

penelitian 

 

Variabel 

penelitian 

 

Tahun  

Sama-

sama 

meneliti 

peran 

kepala 

sekolah 

sebagai 

manajer 

 

3 Yovitha 

Yuliejantinin

gsih Peran 

Kepala 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Nilai-nilai karakter 

yang dikembangkan meliputi 

nilai-nilai perilaku manusia 

dalam hubungannya dengan 

tuhan yang maha esa, diri 

Sumber      

data 

 

Tahun 

Pendekata

n 

penelitian  
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Sekolah 

Dalam 

Implementasi 

Pendidikan 

Karakter Di 

SMP PGRI 

Peurwareja 

Klampok 

Kabupaten 

Banjarnegara, 

2018. 

sendiri, sesama manusia, dan 

lingkungan serta kebangsaan. 

Karakter tersebut yaitu religius,  

jujur, disiplin, bertanggung 

jawab, sadar, patuh, peduli, 

dsb. Peran kepala sekolah 

sebagai educator dalam 

implementasi pendidikan 

karakter ditunjukkan dengan 

melakukan program kegiatan 

pembiasaan, kegiatan belajar 

mengajar, pembinaan dan 

motivasi kepada guru, menjadi 

suri tauladan, dan memberikan 

pidato atau arahan tentang 

pendidikan karakter. Peran 

kepala sekolah sebagai manajer 

ditunjukkan dengan 

menerapkan pengelolaan 

manajemen terbuka. 

Pengelolaan yang dimaksud 

adalah bagaimana 

pembentukan karakter dalam 

pendidikan direncanakan, 

dilaksanakan, dan dikendalikan 

secara konsisten. Peran kepala 

sekolah sebagai inovator 

ditunjukkan dalam pembinaan 

personalia, pembaharuan 

personalia dan wilayah kerja, 

fasilitas fisik, penggunaan 

waktu, perumusan tujuan, 

prosedur pendidikan karakter, 

peran guru yang diperlukan, 

bentuk hubungan antar bagian, 

hubungan sistem-sistem yang 

lain, dan strategi pendidikan 

karakter yang inovatif. 

 

 

Teknik 

pengumpu

lan data 

- Variab

el  

4 Nur Yanah,l 

Peran Kepala 

Sekolah 

Sebagai 

Manajer 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada situs 

1 di MAN 1 Blitar dan SMKN 

1 Blitar maka hasil penelitian 

lintas situs adalah kepala 

Sumber 

data 

 

Tahun 

 

Pendekata

n 

penelitian 

 

Sama-
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Dalam 

Meningkatka

n Mutu 

Pendidikan 

(Studi Multi 

Kasus Di 

MAN 1 

Blitar dan 

SMKN 1 

Blitar) karya 

Nur Yanah 

Program 

pascasarjana 

IAIN 

Tulungagung, 

2018. 

sekolah mengelola sumber 

daya manusia untuk pendidik 

dan tenaga kependidikan 

adalah mengadakan dan 

mengirimkan pendidik 

mengikuti workshop, diklat, 

seminar, pelatihan KTI, 

MGMP, mengadakan kelas 

khusus dengan perusahaan atau 

industri, melakukan 

pemantauan setiap kinerja 

pendidik, melakukan 

pemantauan setiap kinerja 

pendidik melalui supervisi. 

Evaluasi terhadapkinerja 

pendidik melakukan tindak 

lanjut dari hasil evaluasi. 

Untuk siswa adalah 

mengadakan berbagai 

ekstrakurikuler, mengadakan 

diklat, menyisipkan nila-nilai 

agamadan moral pada setiap 

pelajaran, bimbingan kerja, 

mengiktkan siswa diberbagai 

perlombaan, mengadakan 

bimbingan kerja, kemudian 

untuk sumber daya non 

manusia adalah melakukan 

perencanaan pengadaan sarana 

dan prasarana, memantau 

penggunaan sarana dan 

Variabel 

penelitian 

 

Teknik 

pengumpu

lan data 

 

Analisis 

data  

sama 

meneliti 

peran 

sekolah 

sebagai 

manajer 
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prasarana selama digunakan, 

dan menganggarkan biaya-

biaya untuk perawat dan 

perbaikan jika ada sarana dan 

prasarana rusak. Kepala 

sekolah mengelola pelaksanaan 

program kerja adalah kepala 

sekolah mengelola program 

kerja yang pertama dilakukan 

adalah setiap awal tahun kepala 

sekolah mengundang semua 

warga sekolah. 

 

5 Dahlia Oktari 

Peran Kepala 

Sekolah 

Mengelola 

Sarana 

Prasarana 

Dalam 

Meningkatka

n Proses 

Pembelajaran 

Penjaskes Di 

SMP Negeri 

2 Rejang 

Lebong , 

2019. 

Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan peran 

kepala sekolah pada aspek 

pengelola sarana prasarana 

yang mencangkup, Peran 

sebagai pendidik, Manajer, 

Administrasi, pengawas, 

pemberi Inovasi, dan sebagai 

motivasi sudah berjalan, tetapi 

belum maksimal, Sarana 

Prasarana Olahraga 

dikategorikan Cukup Baik 

hanya saja dalam 

menggunakan Sarana Olahraga 

masih belum lengkap dan 

prasarana Lapangan Olahraga 

masih sempit sehingga 

menggunakan lapangan 

Upacara dikarenakan jumlah 

siswa terlalu banyak melebihi 

senbagan personil. 1000 

siswa/siswi. 

Sumber 

data 

 

Variabel 

 

Tahun 

Pendekata

n 

penelitian 

 

Sama-

sama 

meneliti 

peran 

kepala 

sekolah 

sebagai 

pengelola/

manager 

6 Ramadhan, 

Peran Kepala 

Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepala sekolah belum 

sepenuhnya menjalankan 

perannya sebagai manajer 

Sumber 

data 

 

Pendekata

n 

penelitian 
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Sebagai 

Manajer 

Dalam 

Menciptakan 

Sekolah 

Efektif Di 

SMP An-Nur 

Bulu Lawang 

Malang, 

2019. 

sebagaimana dalam 

Permendiknas No 13 Tahun 

2007 terutama dalam hal 

pendayagunaan SDM, 

pengelolaan hubungan sekolah 

dengan masyarakat, 

pengelolaan unit layanan 

khusus, penerapan prinsip 

kewirausahaan, menciptakan 

budaya dan iklim kerja yang 

kondusif, pengelolaan sistem 

informasi sekolah, dan 

pelaksanaan pengawasan 

(supervisi). 

 

Variabel 

 

Pengumpu

lan data 

Tahun  

 

 

Teknik 

pengumpu

lan data 

Sama-

sama 

meneliti 

peran 

kepala 

sekolah 

sebagai 

manajer. 

7  Sayed 

Imanuddin 

Peran Kepala 

Sekolah 

Sebagai 

Administrato

r Dalam 

Meningkatka

n Kinerja 

Guru Di 

MAN 3 

Bireuen 

2020. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pertama, Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah 

MAN 3 Bireuen menggunakan 

gaya demokratis, Kedua upaya 

yang di lakukan oleh kepala 

sekolah untuk meningkatkan 

kinerja bawahannya yaitu 

mengaktifkan MGMP, 

mengikutsertakan guru-guru 

pelatihan, menciptakan iklim 

kerja yang kondusif, 

melakukan bimbingan secara 

umum, kelompok dan 

individual, dan kepala sekolah 

seorang komunikator yang 

baik. Ketiga, peluang yang 

dimiliki oleh MAN 3 Bireuen 

yaitu motifasi guru tinggi, 

secara umum guru sudah 

memiliki kompetensi yang 

memadai, letak geografis 

sekolah yang strategis sehingga 

mudah untuk berkoordinasi 

dengan pihak terkait apabila 

dibutuhkan. Pelatihan yang ada 

belum mampu mencover 

semua guru. Kurangnya guru 

Sumber 

data 

 

Variabel 

 

Tahun  

Pendekata

n 

penelitian 

 

Teknik 

pengumpu

lan data 
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bidang studi, dan masih ada 

guru honor yang diberi tugas 

mengajar bukan pada bidang 

studi keahliannya. 

8 Amirudin, 

Peran Kepala 

Sekolah 

Sebagai 

Manajer 

Dalam 

Implementasi 

Manajemen 

Berbasis 

Sekolahdi SD 

Negeri 12 

Delta Pawan 

Kabupaten 

,2020. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Implementasi MBS oleh 

kepala sekolah di SD Negeri 

12 Delta Pawan Kabupaten 

Ketapang telah berjalan cukup 

efektif dan sesuai dengan 

kebijakan dan perencanaan 

sekolah yang meliputi 

prosedur, kontribusi kepala 

sekolah sebagai manajer, faktor 

pendukung dan penghambat, 

serta upaya kepala sekolah 

dalam mengatasi hambatan 

implementasi MBS. 

Pendekata

n 

penelitian 

 

Variabel  

 

Teknik 

pengumpu

lan data 

data 

 

Sumber 

data 

Tahun  

Teknik 

analisis 

data 

 

Sama-

sama 

meneliti 

peran 

kepala 

sekolah 

sebagai 

manajer 

9 Anwar 

Djunaedy 

Peran Kepala 

Sekolah 

Dalam 

Pengembang

an Kegiatan 

Ekstrakurikul

er Pramuka 

Di SMA 

Negeri 1 

Wonomulyo 

Kab.Polman 

,2020. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kegiatan ekstrakulikuler 

pramuka di SMA Negeri 1 

Wonomulyo Kab. Polman 

terdiri dari dua model, yaitu 

model blok dan model regular. 

Model blok sifatnya wajib 

diikuti oleh peserta didik 

sedangkan model reguler 

sifatnya sukarela berdasarkan 

minat peserta didik. Guna 

mengembangkan kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka, peran 

kepala sekolah telah 

menjalankan beberapa 

perannya dengan baik sebagai 

administrator, sebagai 

supervisor, sebagai leader, 

sebagai inivator, dan juga 

sebagai motivator. Sedangkan 

peran kepala sekolah sebagai 

Teknik 

pengumpu

lan data 

 

Teknik 

analisis 

data 

 

variabel 

 

Sumber 

data 

 

Tahun 

Pendekata

n 

penelitian 
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Kamabigus perlu ditingkatkan 

khususnya pada fungsinya 

sebagai pemberi bantuan. 

10 Desy Dwi 

Jayanti Peran 

Kepala 

Sekolah 

Untuk 

Meningkatka

n Motivasi 

Guru Dalam 

Melaksanaka

n 

Pembelajaran 

Di Sekolah 

Dasar Negeri 

Ketawangged

e Malang  

2020. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa upaya kepala sekolah 

untuk meningkatkan motivasi 

Guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di SDN. 

Ketawanggede Malang yaitu 

mengikuti sertakan guru dalam 

seminar dan workshop, 

memberikan reward terhadap 

guru yang berprestasi, 

memberikan masukan dengan 

tujuan mengembangkan rasa 

ikhlas, menyelesaikan masalah 

intern dengan bijak dan adil, 

melakukan evaluasi rutin, 

mengadakan komunikasi dua 

arah. Peran kepala sekolah 

untuk meningkatkan motivasi 

Guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di SDN. 

Ketawanggede Malang yaitu 

kepala sekolah sebagai contoh 

atau teladan yang baik, kepala 

sekolah sebagai pusat 

komunikasi. 

Faktor pendukung dan factor 

penghambat kepala sekolah 

untuk meningkatkan motivasi 

Guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di SDN. 

Ketawanggede Malang yaitu 

factor pendukung, yakni 

kemampuan dasar kepala 

sekolah, komunikasi yang baik, 

sarana prasarana dan semangat 

para guru, faktor penghambat, 

yakni regrouping sekolah. 

 

Teknik 

analisis 

data 

 

Sumber 

 

Variabel 

 

Tahun  

Pendekata

n 

penelitian 
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B. Kajian Teori 

1. Kepala Sekolah 

a. Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah.
21

 

Secara terminology kepala sekolah dapat diartikan sebagai tenaga 

fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin 

suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau 

termpat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan 

murid yang menerima pelajaran.
22

Kepala sekolah merupakan 

motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan 

menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan 

umumnya direalisasikan.
23

 Kepala sekolah merupakan faktor kunci 

dalam berbagai aspek persekolahan, dan guru memainkan peran 

penentu pada prestasi siswa.
24

 

Unsur pertama yang harus dimiliki kepala sekolah atau 

madrasah untuk mampu menjadi pemimpin besar adalah memiliki 

visi. Untuk dapat memiliki visi yang baik, seorang kepala sekolah 

atau madrasah harus memiliki pikiran yang terbuka, agar ia mampu 

menerima berbagai hal baru yang mungkin saja selama ini 

bertentangan dengan apa yang telah diyakininya sehingga 

                                                             
21

 Purwarminto, Kamus Umum Bhasa Indonesia(Jakarta:Balai Pustaka, 1976),482. 
22

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2010),124. 
23

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002),126. 
24

 Erida Elmazi, The Role Of Principal’s Power and Teacher Empowerment, European Scientific 

Jornal University of Triana,  ESJ, Vol 14, Issue 28, pp 1-1, 2018, 1. 
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pengalaman tersebut akan memperkaya perspektif pandang kepala 

sekolah atau madrasah tersebut terhadap sesuatu.  

Unsur kedua adalah keberanian. Kepala sekolah atau 

madrasah yang mencintai pekerjaannya akan memiliki keberanian 

yang tinggi, karena dengan kecintaan terhadap pekerjaan tersebut. 

Berarti ia mengerjakannya dengan hati. Kecintaan terhadap apapun 

akan menimbulkan kesuka relaan terhadap berbagai pengorbanan, 

kemapuan untuk berkorban merupakan salah satu unsur dari 

keberanian. Dengan keberanian tersebut, pemimpin akan dengan 

suka rela mengambil berbagai inisiatif untuk mencari terobosan-

terobosan baru yang kadang kala penuh resiko. Degan pancaran 

keberanian dan dedikasinya terhadap pekerjaan tersebut kepala 

sekolah au madrasah akan mampu memberikan motivasi kepada 

pengikutnya atau memberikan teladan dan arah yang jelas. 

Unsur ketiga adalah kemampuan untuk bekerja adalam 

alam yang realistis kepala sekolah atau madrasah harus mampu 

membedakan mana yang opini dan mana yang fakta. Ia harus 

mampu hidup dalam kenyataan yang ada. Jika kondisi sekolah atau 

madrasah masih belom memiliki sumber daya yang cukup, maka 

kepala sekolah atau madrasah harus mampu menggunakan fasilitas 

yang ada, namun demikian ia secara berkelanjutan harus selalu 

berupaya memenuhi berbagai sumber daya tersebut. Berkaitan 

dengan proses, kepala sekolah atau madrasah harus mampu 
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membuat sebuah sistem yang mampu mengalirkan berbagai fakta 

yang ada kepadanya, sehingga berbagai keputusan yang di buat 

benar-benar menyelesaikan masalah yang ada atau jika keputusan 

yang di ambil adalah keputusan yang berkaitan dengan 

pengembangan, maka pengembangan tersebut bersifat prioritas dan 

strategis.  

Unsur keempat yang harus dimiliki kepala sekolah atau 

madrasah untuk mampu menjadi pemimpin yang tidak sekedar 

pemimpin legalitas adalah memiliki kepedulian dan sentivitas yang 

tinggi terhadap manusia. Kepala sekolah atau madrasah bekerja 

dengan mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, 

menanamkannya dan menghukumnya bagi mereka yang melanggar 

nilai-nilai tersebut. Penanaman nilai-nilai di sekolah atau madrasah 

akan membuat lembaga lebih produktif dalam bekerja. Sebagai 

lembaga pendidikan, pengimplementasian nilai-nilai di tempat 

kerja tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas saja tetapi 

juga untuk memperkuat esensi sekolah atau madrasah sebagai 

lembaga sosial yang mengemban misi mencerdaskan dan 

mencerahkan masyarakat.
25

 

Sebagai pemimpin seorang kepala sekolah harus 

mempunyai visi dan semangat serta berusaha menghimpun 

kepercayaan orang lain untuk memberikan arahan. John C. Max 

                                                             
25

 Muhaimin,suti’ah dkk, Manegement pendidikan:Aplikasi dalam penyusunan rencana 

pengembangan sekolah atau madrasah, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019),31-32. 
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well mengatakan “jika ingin menjadi pemimpin yang baik saat 

menghadapi orang lain, alasan anda harus sama dan sejalan dengan 

alasan-alasan yang sesungguhnya”.  Ada perbedaan besar antara 

orang yang ingin memimpin karena sungguh-sungguh tertarik pada 

orang lain dan ingin menolong mereka, dengan orang yang jadi 

pemimpin demi menolong diri sendiri. Pemimpin dengan alasan-

alasan yang egois mencari kuasa, posisi, uang dan gengsi. 

Mudah bagi seorang pemimpin untuk kehilangan fokus. 

Itulah sebabnya seorang pemimpin perlu menguji  motivasi setiap 

hari. Jangan sampai meletakkan diri dan kepemimpinan diatas 

orang-orang yang dipimpin. Pemimpin yang berbakat alami punya 

aneka kemampuan yang mudah dimanfaatkan untuk 

kepentingannya sendiri. Ia melihat berbagai hal mendahului 

lainnya dan sering melihat lebih banyak. Hasilnya, ia diuntungkan 

oleh kemampuan melihat gambaran besar dan pemilihan waktu 

yang tepat. Ia siap memetik manfaat terbesar dari setiap peluang 

yang datang. 

Pemimpin yang rendah hati nyaman dengan jati dirinya dan 

tidak merasa butuh menarik perhatrian. Ia bersukacita, dengan 

pencapaian orang lain, memperlengkapi orang lain untuk menjadi 

unggul, dan mengizinkan orang lain bersinar. Bukan berarti 
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seorang pemimpin tidak boleh tampil menonjol. Pemimpin harus 

memiliki sudut pandang yang benar.
26

 

b. Tugas Kepala Sekolah 

Tugas kepala sekolah tidaklah semudah membalikkan telapak 

tangan, tetapi tugas kepala sekolah itu memerlukan perhatian, 

pemikiran dan berbagai kegiatan yang menyita waktu, tenaga, 

biaya dan aspirasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

diselenggarakan disekolah. Adapun tugas kepala sekolah 

meliputi:
27

 

1) Membuat Program Sekolah 

Salah satu tugas kepala sekolah adalah membuat program 

sekolah secara efektif dan efisien agar sesuai kebutuhan 

sekolah dalam membantu terwujudnya tujuan. Setiap program 

ataupun konsepsi memerlukan perencanaan terlebih dahulu 

sebelum dilaksanakan. Perencanaan adalah suatu cara meneliti 

masalah-masalah. Dalam pemecahan masalah itu kepala 

sekolah merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan 

bagaimana mengerjakannya. 

2) Pengorganisasian Sekolah 

Pengorganisasian adalah mengorganisasi semua 

kegiatan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

                                                             
26

 John C. Max Well, Good Leaders Ask Great Questions, (Surabaya: PT Menuju Insan 

Cemerlang, 2015), 54-55 
27

 H. A. Tabrani Rusyan, Profesionalisme Kepala Sekolah (Jakarta: PT. Pustaka Dinamika, 2013), 

17. 
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delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan 

organisasi. Organisai hanya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan. Dengan organisai yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan secara efektif. 

Pengorganisasian merupakan akativitas menyusun dan 

membentuk hubungan-hubungan kerja antar orang sehingga 

terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan. Didalam pengorganisaian terdapat 

adanya pembagian tugas-tugas, wewennag dan tanggung jawab 

secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian 

sehingga terciptalah hubungan kerja sama harmonis dan lancar 

meuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

3) Mengkoordinasi Sekolah 

Adanya bermacam-macam tugas/pekerjaan yang 

dilakukan oleh para guru memerlukan adanya koordinasi dari 

seorang kepala sekolah. Adanya koordinasi yang baik dapat 

menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak 

sehat atau kesimpangsiuran dalam tindakan. Dengan adanya 

koordinasi yang baik, semua bagian dan personel dapat bekerja 

sama menuju kesatu arah tujuan yang telah ditetapkan. 

4) Menjalin Komunikasi 

Dalam melaksanakan program sekolah, aktivitas 

menyebarkan dan menyampaikan gagasan-gagasan  dan 
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maksud-maksud keseluruh struktur organisasi sangat penting. 

Proses menyampaikan atau komunikasi ini meliputi lebih dari 

sekedar menyalurkan pikiran, gagasan-gagasan secara lisan 

atau tertulis. Komunikasi secara lisan pada umumnya lebih 

mendatangkan hasil dan pengertian yang jelas dari pada secara 

tertulis. Demikian pula komunikasi yang dilakukan secara 

informal dan secara formal mendatangkan hasil yang berbeda 

pengaruh dan kejelasannya. 
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5) Menata Kepegawaian Sekolah 

Kepegawaian merupakan hal yang tidak kalah 

pentingnya disekolah. Karena dalam kepegawaian disekolah, 

guru menjadi sumber daya manusia dan menjadi titik 

penekanan. Aktivitas yang dilakukan kepala sekolah dalam 

mengatur dan mengurus kepegawaian di sekolah adalah 

menentukan, memilih, menetapakn dan membimbing para guru 

serta staf lainnya disekolah untuk melaksanakna tugas dan 

tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. 

6) Mengatur Pembiayaan Sekolah 

Tanpa biaya yang mencukupi, tidak menjamin 

kelancaran jalannya suatu organisasi. Demikian pula organisasi 

seperti halnya sekolah. Setiap kebutuhan sekolah baik personel 

maupun materil semua memerlukan biaya. Itulah sebabnya 

masalah pembiayaan ini harus sudah mulai dipikirkan sejak 

perencanaan sampai dengan pelaksanaan. 

7) Menata Lingkungan Sekolah 

Kepala sekolah memiliki tugas untuk membina dan 

menata lingkungan sekolah agar proses belajar disekolah 

tercapai dengan baik. 

Selanjutnya kepala sekoalh dalam menjalankan 

kegiatnnya sehari-hari di sekolah mengemban tanggung jawab 

yang besar. Agar sekolah yang dipimpin berjalan dengan baik 
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dan mencapai tujuan yang diharapkan, kepala sekolah harus 

profesional. Artinya, ia memiliki kemampuan menjalankan 

berbagai aktivitas sekolah, bahkan bertanggung jawab penuh 

membina dan mengembangkan guru serta tenaga kependidikan 

lainnya untuk tercapainya tujuan. 

c. Kompetensi Kepala Sekolah 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan 

atau melakukan suatu pekerjaan  atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja 

yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. 

Kompetensi kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang 

memiliki tugas dan tanggung jawab membina dan mengembangkan 

sekolah, baik berupa moral maupun materil demi mencapai 

kemajuan sekolah dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh 

orang tua peserta didik, masyarakat maupun pemerintah. 

Kepala sekolah harus memiliki kompetensi agar mutu 

sekolah tetap berjalan dengan baik dan meningkatkan mutu peserta 

didik di sekolah. Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah 

yaitu sebagai berikut: 

1) Kompetensi Manajerial 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, bahwa 
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kompetensi manajerial yang harus ada pada kepala sekolah, 

yaitu: 

a) Mempersiapakan rencana sekolah untuk di berbagai 

tingkat perencanaan 

b) Dapat mengembangkan organisasai sekolah sesuai 

dengan kebutuhan 

c) Memimpin sekolah guna memanfaatkan sumberdaya 

yang dimiliki sekolah dengan baik 

d) Melaksanankan perubahan serta mengembangkan 

sekolah kearah organisai sekolah yang efektif 

e) Mengkondisikan suasana sekolah yang kondusif dan 

inivatif terhadap pembelajaran siswa 

f) Memenej tenaga pengajar dan staf guna memanfaatkan 

SDM secara optimal 

g) Mengelola fasilitas yang dimiliki sekolah guna 

pendayagunaan secara optimal 

h) Menciptakan relasi sekolah dengan masyarakat secara 

baik dlam rangka pencarian dukungan ide, sumber 

belajar, dan pembiayaan sekolah 

i) Mengelola siswa dari sisi penerimaan siswa baru, dan 

penempatan dan pengembangan siswa 

j) Mengelola keuangan sekolah secara akuntabel, 

transparan, dan efisien. 
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k) Mengelola keadministrasian sekolah guna mendorong 

ketercapaian tujuan sekolah 

l) Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam 

mendorong program pembelajaran dan proses belajar 

siswa di sekolah 

m) Memanfaatkan teknologi dan informasi guna 

peningkatan pembelajaran serta manajemen sekolah 

n) Mengelola sistem informasi sekolah guna mendukung 

program sekolah dan pengambilan keputusan 

o) Memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan 

program sekolah sesuai aturan yang ada, dan 

merencanakan follow upnya.
28

 

2) Kompetensi Kepribadian 

Faktor terpenting dalam bagi seorang guru adalah 

kepribadiannya. Kepribadian itulah yang akan menentukan 

apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi 

peserta didiknya, ataukah menjadi perusak atau penghancur 

bagi hari depan peserta didik, terutama bagi peserta didik yang 

masih kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka yang sedang 

mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah) 

                                                             
28

 Sulistyorini, Johan Andriesgo, dkk, Supervisi Pendidikan, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 65-
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Kepala sekolah harus memiliki kompetensi kepribadian. 

Menurut sagala (2011: 126), kompetensi kepribadian memiliki 

integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin, antara lain: 

a) Selalu konsisten dalam berpikir, bersikap, berucap, dan 

berbuat dalam melaksankan tugas pokok dan fungsi 

b) Memiliki komitmen/loyalitas/dedikasi/etos kerja yang 

tinggi dalam setiap melaksanakan suatu tugas pokok 

dan fungsi. 

c) Tegas dalam jengambil sikap dan tindakan sehubungan 

dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi.
29

 

d) Disiplin dalam melaksanakan suatu tugas pokok dan 

fungsi. 

3) Kompetensi Supervisi 

Sebagai penanggung jawab jawab di sekolah, kepala 

sekolah dituntut untuk bisa melaksanakan program sekolah 

dengan baik dan produktif. 

Kompetensi supervisi kepala sekolah telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, 

yang isinya antara lain: membuat rencana program supervisi 

guna mewujudkan guru yang profesional, melakukan supervisi 

akademik pada tenaga pendidik dengan menerapkan 

pendekatan dan teknik supervisi yang sesuai, mem-follow up 

                                                             
29

 Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan teori untuk praktik 

professional (Jakarta: Kencana, 2017),  
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hasil dari supervisi guna meningkatkan keprofesionalan guru.
30

 

Berikut kompetensi supervisi: 

a) Mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-

teknik yang tepat: (1) mampu merencanakan supervisi 

sesuai kebutuhan guru, (2) mampu melakukan supervisi 

bagi guru dengan menggunakan teknik-teknik supervisi 

yang tepat, (3) mampu menindaklanjuti hasil supervisi 

kepada guru melalui antara lain pengembangan 

profesional guru, penelitian tindakan kelas, dan 

sebagainya. 

b) Mampu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

program pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat: 

(1) mampu menyusun standar kinerja program pendidikan 

yang dapat ditukar dan dinilai, (2) mampu melakukan 

monitoring dan evaluasi kinerja program pendidikan 

dengan menggunakan teknik yang sesuai, (3) mampu 

menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan 

monitoring dan ecaluasi.
31

 

4) Kompetensi Sosial 

Kepala sekolah sebagai bagian dari masyarakat 

merupakan salah satu pribadi yang mendapatkan perhatian 

khusus di masyarakat, peranan dan segala tingkah laku yang 

                                                             
30

 Sulistyorini, Johan Andriesgo, dkk, Supervisi Pendidikan, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 69. 
31

 Kompri, Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah………,48 
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yang dilakukan kepala sekolah senantiasa di pantau oleh 

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah kompetensi 

sosial yang perlu dimiliki kepala sekolah dalam berinteraksi 

dengan lingkungan masyarakat di tempat dia tinggal. 

Dalam Permendiknas No 13 Tahun 2007 tentang Standar 

Kepala Sekolah/Madrasah (dalam Muhaimin 2009: 44), 

disebutkan bahwa kompetensi kepala sekolah pada dimensi ini, 

mencakup: (a) Bekerja sama dengan pihak lain untuk 

kepentingan sekolah/madrasah, (b) berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial kemasyarakatan, dan (c) memiliki kepekaan 

sosial terhadap orang atau kelompok lain.
32

 Berikut kompetensi 

sosial: 

a) Terampil bekerja sama dengan orang lain berdasarkan 

prinsip yang saling menguntungkan dan memberi manfaat 

bagi sekolah: (1) mampu bekerja sama dengan atasan bagi 

pengembanagn dan kemajuan sekolah, (2) mampu bekerj 

sama dengan guru, staf, karyawan, komite sekolah, dan 

orang tua siswa bagi pengembangan dan kemajuan 

sekolah, (3) mampu bekerja sama dengan sekolah lain 

dan instansi pemerintah terkait dalam rangka 

pengembangan sekolah, (4) mampu bekerj sama dengan 

                                                             
32

 Darmadi, Manajemen Sumber Daya Manusia Kepala sekolahan (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2012), 119-120. 
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dewan pendidikan kota/kabupaten dan stakeholders 

sekolah lainnya bagi pengembanagn sekolah. 

b) Mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakata: (1) mampu berperan aktif dalam kegiatan 

informal diluar sekolah, (2) mampu berperan aktif dalam 

organisasi sosial kemasyarakatan, (3) mampu berperan 

aktif dalam kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga, atau 

kegiatan masyarakat lainnya, mampu melibatkan diri 

dalam pelaksanaan program pemerintah 

c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok 

lain: (1) mampu menggali persoalan dari lingkungan 

sekolah (berperan sebagai problem finder), (2) mampu 

dan kreatif menawarkan solusi (sebgai problem solver), 

(3) mampu melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan 

pemerintah dalam memecahkan masalah kelembagaan, 

(4) mampu bersikap objektif/tidak memihak dalam 

mengatasi konflik internal sekolah, (5) mampu bersikap 

simpatik/tenggang rasa terhadap orang lain, (6) mampu 

bersikap empatik/sambung rasa terhadap orang lain.
33

 

5) Kompetensi Kewirausahaan 

Sebagai salah satu cara bagaimana sekolah mampu 

mewujudkan kemampuan dalam wirausahanya, maka kepala 
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sekolah harus mampu menunjukkan kemampuan dalam 

menjalin kemitraan dengan donatur, serta mampu 

memandirikan sekolah dengan upaya berwirausaha. Salah satu 

penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah rendahnya jiwa 

wirausaha kepala sekolahnya.
34

 Berikut kompetensi 

kewirausahaan: 

a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah atau madrasah 

b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang 

efektif 

c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pemimpin sekolah/madrasah 

d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah 

e) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar 

peserta didik.
35

 

d. Peran Kepala Sekolah 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, untuk 

pengembangan paradigma baru manajemen pendidikan, 

                                                             
34

 Darmadi, Manajemen Sumber Daya Manusia Kepala sekolahan…….., 112. 
35
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pemerintah membuat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah atau Madrasah yang menetapkan paling sedikit kepala 

sekolah harus mampu berfungsi sebagai: Educator, (Pendidik), 

Manager, (Pengelola), Administrator, (Tenaga Administrasi), 

Supervisior, (Penyelia), Leader, (Pemimpin), Innovator, 

(Pembaharu), Motivator, (Pemotivasi), Entrepreneur, 

(Wirausahawan)
36

 

Dari delapan peran kepala sekolah yang dikaji peneliti 

adalah peran kepala sekolah sebagai manajer. Karena kepala 

sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan kesetaraan 

khususnya di wustha sangat disiplin. Dan juga otamatis kepala 

sekolah sebagai manajer ini sangat menentukan terwujudnya visi, 

misi dan tujuan sekolah. Termasuk dalam menyusun program, 

menggerakkan staf (Guru dan karyawan), dan mengoptimalkan 

sarana dan prasarana sekolah. Henry Fayol menyebutkan bahwa 

tugas utama seorang manajer adalah: Merencanakan (to plan), 

Mengorganisasikan (to organize), Mengkoordinasikan (to 

coordination), Mengawasi (to control). 

Sesungguhnya pandangan mengenai fungsi manajemen itu 

tidak berbeda antara beberapa pendapat ahli tersebut, Cuma yang 

satu memasukkan salah satu atau dua fungsi ke dalam satu fungsi, 

                                                             
36
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sedangkan yang lain membaginya lagi sehingga menjadi beberapa 

fungsi yang lebih terperinci.
37

 George R. Terry merumuskan fungsi 

manajemen menjadi empat fungsi pokok, yaitu: palnning, 

organizing, actuating, controling.
38

 

Peran kepala sekolah sebagai seorang manajer dalam 

lembaga pendidikan sangatlah diperlukan. Sebab lembaga sebagai 

alat pencapai tujuan pendidikan dimana didalamnya berkembang 

berbagai macam pengetahuan untuk membina dan 

mengembangkan sumberdaya manusia, memerlukan manajer yang 

mampu menerapkan fungsi-fungsi manajerial dengan baik dan 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai seorang manajer 

seorang kepala sekolah harus menjalankan fungsi manajerial 

dengan melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan evaluasi.
39

 

Sebagai manajer, kepala sekolah perlu memiliki strategi 

yang tepat untuk memberdayakan guru dan tenaga kependidikan 

melalui dinamika persaingan sehat, kebersamaan, dan mendorong 

guru meningkatkan profesinya melalui berbagai kegiatan untuk 

kemajuan sekolah. Kepala sekolah bertindak sebagai perencana, 

pelaksana, pengawas, dan penjamin pelaksanaan program-program 

sekolah yang sifatnya intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta 

                                                             
37

 Yayat M. Herujitto, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2001)20. 
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 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 

2002), 135. 



56 

 

 

 

mampu membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah 

untuk mendapatkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang 

muncul, demi kemauan sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus 

mampu mendelegasikan tugas, mengalokasikan pekerjaan, 

menetapkan standar kualitas, memonitor hasil, mengontrol biaya, 

dan lain-lain yang diperlukan sekolah.
40

 

Dalam konteks posisi kepala sekolah sebagai manajer, 

maka aspek-aspek yang akan diukur adalah: kemampuan 

menyusun program, kemampuan menggerakkan staf (guru dan 

karyawan), kemampuan mengopimalkan sarana dan prasarana 

sekolah.
41

 

1) Menyusun Program 

Sebagai manajer kepala sekolah harus mampu 

mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam rangka 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah, seorang manajer 

harus dapat memenej semua persoalan yang terjadi disekolah, 

berfikir secara analitik dan konseptual, dan harus senantiasa 

berusaha untuk menjadi juru penengah dalam memecahkan 

berbagai masalah yang dihadapi oleh para tenaga pendidikan 

Dalam rangka pengembangan profesional tenaga 

kependiikan, kepala sekolah selalu berpedoman kepada program 

kerja tahunan, hal ini dilaksanakan setiap saat oleh kepala 
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 Jumaira Sirait, Komitmen Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Sekolah(Pekalongan:PT. Nasya 
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sekolah dalam rangka pengembangan profesional tenaga 

kependidikan, baik kepala sekolah itu sebagai educator, 

manajer, administrator, supervisior, leader, innovator, 

motinavator, mapupun kepala sekolah sebagai figur dan 

mediator.
42

 

Perencanaan program sekolah sedikitnya memiliki dua 

fungsi, yaitu: perencanaan merupakan upaya sistematis yang 

menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga 

dengan mempertimbangkan dengan sumber-sumber yang 

tersedia atau disediakan; dan perencanaan merupakan kegiatan 

untuk mengerahkan atau menggunakan sumber-sumber yang 

terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang 

yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah secara langsung akan 

mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum, 

berbagai peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses 

pembelajaran. 

Program sekolah yang terakhir perlengkapan, meliputi: 

perbaikan atau rehabilitas gedung sekolah, penabahan ruang 

kelas, perbaikan atau pembuatan pagar sekolah, perbaikan atau 

pembuatan lapangan olahraga, perbaikan atau pengadaan 

bangku murid.  
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Tahap terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan program sekolah. 

Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kebersihan suatu program yang telah dilaksanakan. 

Evaluasi pelaksanaan program sekolah perlu dibuat laporan yang 

terdiri dari lpaoran keuangan dan laporan teknis. Laporan keuangan 

menyangkut penggunaan serta pertanggung jawabannya, 

sedangkan laporan teknis menyangkut program pelaksanaan dan 

hasil pelaksanaan program sekolah. 

Peran kepala sekolah dalam kaitan manajemen sekolah 

adalah mengadakan buku-buku bersama dengan pedoman guru; 

guru memahami dan menjabarkan tujuan pendidikan yang meliputi 

tujuan umum, instuksional, kurikuler dan tujuan khusus; guru 

menyusun program kurikuler dan kegiatan tambahan lainnya, 

termasuk berbagai program tahunan: guru mengembangkan alat 

dan media pembelajaran, menyusun jadwal dan pembagian tugas, 

mengembangan sistem evaluasi belajar, melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan proses belajar mengajar, menyusun norma 

kenaikan kelas, serta mengembangkan perputakaan sebagai ilmu 

dan tempat belajar. 

Masyarakat dapat berperan serta dalam semua aspek 

manajemen sekolah mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 

termasuk keuangan. Sekolah tapa dukungan masayarakat pasti 
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tidak akan berjalan dengan sempurna. Masyarakat merupakan pilar 

penting bagi tumbuhnya sebuah sekola berkualitas.
43

 

Madrasah atau sekolah sebagai suatu lembaga atau institusi 

mempunyai satu tujuan atau lebih. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, perlu disusun rencana strategis dan bagaimana cara 

mencapai tujuan tersebut. Cara pencapaiannya dilakukan melalui 

berbagai perencanaan dan program kegiatan yang dituangkan 

dalam rencana kerja sekolah atau madrasah (RKS/M).  

RKS/M meupakan rencana yang komprehensif untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan sebagai sumber daya yang ada dan 

yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan di 

masa mendatang. RKS/M harus berorientasi kedepan dan secara 

jelas bagaimana menjembatani anatara kondisi saat ini dan harapan 

yang ingin dicapai dimasa depan. RKS/M juga harus manajemen 

pendidikan. 

Memerhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan 

eksternal memerhatikan kekuatan dan kelemahan internal, dan 

kemudian mencari dan menemukan strategi dan program-program 

untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki, 

mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada, guna mencapai visi 

yang diinginkan. 
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RKS/M adalah rencana kerja yang disusun bersama oleh 

madrasah dan komite madrasah. Kebutuhan madrasah dan aspirasi 

masyarakat menjadi dasar utama penyusunan RKS/M. Dengan kata 

lain, RKS/M bertujuan untuk mengemukakan apa yang diperlukan 

madrasah serta harapan masyarakat disekitar madrasah. Dengan 

demikian, rencana kerja untuk mengembangkan madrasah 

berdasarkan 2 jenis masukan, yaitu: (1) keterangan lengkap 

mengenai keadaan madrasah atau’ gambaran keadaan sekolah atau 

madrasah’; (2) pandangan atau aspirasi masyarakat dan pengguna 

jasa madrasah atau’ pandangan dan harapan pihak-pihak yang 

berkepentingan’. 

Dengan adanya RKS/M yang jelas, semua pihak yang 

berkepentingan-orang tua, guru, pengawai sekolah atau madrasah, 

komite sekolah atau madrasah, warga disekitar sekolah atau 

madrasah dan kepala sekolah atau madrasah sendiri-akan 

mengetahui: apa yang dibutuhkan oleh sekolah ata madrasah, apa 

yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan sekoalah atau 

madrasah, maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilakukan selama 

beberapa tahun yang akan datang.
44

 

Dalam PP No 19 Tahun 2005 Pasal 53 ayat (1) setiap 

satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang 

merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah 
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satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. Ayat (2) 

rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: a) kalender pendidikan atau akademik yang meliputi 

jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler dan 

hari libur; (b) jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya; (c) mata pelajaran atau 

mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, 

dan semester pendek bila ada; (d) penugasan pendidik pada mata 

pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya; (e) buku teks 

pelajaran ang dipakai pada masing-masing mata pelajaran; (f) 

jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pembelajaran; (g) pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal 

bahan habis dipakai; (h) program peninkatan mutu pendidik dan 

tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, 

durasi, peserta, dan penyelenggaraan program; (i) jadwal rapat 

dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang 

tua atau wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan 

komite sekolah atau madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan 

menengah; (j) jadwal rapat dewan dosen dan rapat senat akademik 

untuk jejang pendidikan tinggi; (k) rencana anggaran pendapatan 

dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun; (l) 

jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan 

pendidikan untuk satu tahun terakhir. 
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 Pada ayat (3) untuk jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

(2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan 

pertimbangan dari komite sekolah atau madrasah. Ayat (4) untuk 

jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga 

berwenang sebagiamana diatur oleh masing-masing perguruan 

tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
45

 

Perencanaan merupakan penentuan awal yang harus di 

lakukan agar kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berjalan sesuai 

dengan yang telah diprogramkan. Perencanaan harus disusun 

dengan sebaik mungkin baik itu perencanaan jangka pendek, 

menengah maupun jangka panjang. Perencanaan yang baik akan 

merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atau sasaran 

yang ingin diutamakan bagi setiap organisai. Tanpa ada rencana 

yang baik. Pemimpin tidak akan bisa mengetahui bagaimana cara 

mengorganisasikan sumber daya manusia dan sumber daya yang 

lainnya yang dimiliki organisai dan lembaga lainnya secara 

efektif.
46

 

Gorton mengatakan bahwa dalam menjalankan manajemen 

pendidikan pengelola sekolah harus melakukan berbagai macam 
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perencanaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai adalah 

mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pendidikan secara fisik 

untuk memenuhi kebutuhan seluruh komonitas pendidikan yang 

ada, perencanaan dilakukan secara komprehensif untuk dapat 

mendukung perencanaan umum, implementasi perencanaan yang 

telah dibuat harus dilakukan dan dipertanggung jawabkan setiap 

tahun dan perencanaan disusun oleh bagian tertentu misalnya wakil 

kepala sekolah, pengembangan program bersifat efektif dan efisien.  

Nilai efektifitas sangat penting diperhatikan dalam 

menyusun perencanaan untuk mencapai sasaran yang tepat demi 

akurat tujuan yang maksimal. Demikian pula efesiensi diperlukan 

untuk mengukur modal yang dibutuhkan dalam sebuah 

perencanaan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan 

dilakukan dengan cara memperhatikan staf. 
47

 

Perencanaan merupakan faktor yang plaing penting dalam 

manajemen. Kegagalan dalam merencanakan sama dengan 

merencanakan kehancuran,
48

 atau dengan kata lain failing to plan 

is planning to fail (gagal merencanakan berarti merencanakan 

untuk gagal) 
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Perencanaan adalah awal dari seluruh proses manajemen 

sebelum melangkah pada proses yang lain, seorang manajer harus 

mematangkan perencanaannya terlebih dahulu.
49

 

Indikator dari menyusun program mencakup: (a) memiliki 

program jangka panjang (8 tahun), (b) memiliki program jangka 

menengah, (c) memiliki program jangka pendek (jangka 1 tahun).
50

 

a) Memiliki Program Jangka Panjang 

Sebuah program yang akan dilakukan apabila program 

jangka pendek dan jangka menengah telah berhasil dilakukan. 

Tujuan program jangka panjang: (1) terwujudnya suasana 

kehidupan sekolah yang berakhlak mulia dan berkarakter 

kebnagsaan; (2) tercapainya pembelajaran dan bimbingan 

secara aktif, efektif dan efisien; (3) terwujudnya semangat 

berkomptensi secara intensif pada seluruh warga sekolah; (4) 

tercapainya prestasi akademik dan non akademik pada tingkat 

kota dan provinsi.
51

 

b) Memiliki Program Jangka Menengah 

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan dinyatakan bahwa sekolah membuat: 

1) Rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan 

tujuan yang akan dicapai kurun waktu 4 tahun yang berkaitan 
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dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan 

komponen yang mndukung peningkatan mutu lulusan; dan (2) 

Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kerja 

jangka menengah. 

Rencana kerja sekolah merupakan rencana jangka 

menengah (empat tahun) dalam pengembangan 

sekolah/madrasah. Dokumen RKS ini muemuat tujuan yang 

ingin dicapai pada perioede 4 tahun tersebut.
52

 

Sebuah program yang bisa dilakukan bersama dengan 

program jangka pendek.  

c) Memiliki Program Jangka Pendek 

Sebuah program yang akan langsung bisa terealisasi 

yang akan dilakukan dalam sekolah dan diadakan bagi warga 

sekolah. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 perencanaan 

kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah 

yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, 

keterbukaan, dan akuntabilitas. 

Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas 

mengenai: kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, 

pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, 

sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan 

lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, 
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rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan 

dan pengembangan mutu.
53

 

2) Menggerakkan Staf (guru dan karyawan) 

Menurut Konntz dan O’Donnel “Directing and leading 

are the interpersonal aspects of managing by which subordinate 

are led to understand and contribute effectievely and efficiency 

to the attainment of enterprise objectives.” Artinya, pengarahan 

adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang 

ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan 

untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif 

untuk tujuan yang nyata. Jadi, pengarahan adalah kegiatan yang 

di lakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, 

mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam 

melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.
54

 

Actuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan 

mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan 

kewajibannya. Para pekerja sesuai dengan ke ahlian dan 

proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas 

konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, 

dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan 

yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, 
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membeuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervisi 

dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok.  

Dengan demikian, dalam  actuating terdapat hal-hal 

sebagai berikut: a) Penetapan start pelaksanaan rencana kerja, b) 

Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pemimpin, c) 

Pemberian motivasi para pekerja untuk segera bekerja sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, d) 

Pengomunikasian seluruh arah pekerjaan dengan semua unik 

kerja, e) Pembina para pekerja, f) Peningkatan mutu dan kualitas 

kerja, g) pengawasan kinerja dan moralitas pekerja.
55

  

Actuating juga berarti mengelola lingkungan organisasi 

yang melibatkan lingkungan orang lain, tentunya dengan tata 

cara yang baik pula. Faktor membimbing dan memberikan 

peringatan sebagai hal penunjang demi suksesnya rencana, 

sebab jika hal itu diabaikan akan memberikan pengaruh yang 

kurang baik terhadap kelangsungan suatu roda organisasi dan 

lain-lainnya. Proses actuating adalah memberikan perintah, 

pedoman, nasehat, serta keterampilan dalam berkomunikasi.
56

 

Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan 

agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran 

yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha 

organisasi. 
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Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses 

implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan 

gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level 

manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai 

tujuan, yaitu visi dan misi organisasi. 

Profesor Thomas V. Bonoma menyampaikan bahwa 

dalam menjalankan rencana yang sudah sebelumnya disusun 

sedemikian rupa terkadang dalam implementasi bisa jadi 

terdapat berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang tidak 

sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan berhasil sukses 

sebagaimana yang dicita-citakan.
57

 Adapun indikator dari 

menggerakkan staf sebagai berikut: 

a) Memberikan Arahan 

Pemberdayaan guru bukan berarti memberikan guru-

guru menguasai dirinya sendiri atau melakukan apapun 

sekehendak hatinya, tapi pemberdayaan guru yang 

sebenarnya adalah kepala sekolah sebagai seorang 

pemimpin harus mampu memberi petunjuk dan arahan 

kepada guru dala menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

Dalam hal ini kepala sekolah membagikan 

pengalamannya baik pengetahuan maupun keterampilan 
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yang dimilikinya kepada guru. Dengan demikian kepala 

sekolah diharapkan dapat memandu guru dalam 

melaksankan tugasnya secara optimal. 

Kepala sekolah senantiasa harus mempersiapkan sistem 

kerja yang jelas sehingga guru mampu memahai dan dapat 

menjalankan tugasnya secara optimal, naun sebelumnya 

guru harus dipersiapkan kemapuan dan keterampilannya 

sehingga jelas pebinaan dan pengarahannya. 

Upaya untuk meminimalisasi penyimpangan atau 

kesalahan yang dilakukan guru selama pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawabnya, kepala sekolah hendaknya 

melakukan pengawasan secara berkesinambungan.
58

 

Kepala sekolah memberikan arahan kepada guru untuk 

mengawali pembelajaran untuk mengintekrasikan nilai 

karakter dalam implemetasi pembelajaran yaitu melalui 

keteladanan guru. Misalnya, ketika guru mengajak siswa 

untuk berdoa, gurupun turut berdoa. Keteladanan dan 

membiasakan anak untuk berdoa sebelum berdoa 

merupakan contoh riil dari penanaman nilai karakter ketika 

membuka pembelajaran. 
59

 

Pengarahan berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh 

pemimpin dalam kumpulan manusia yang sedang 
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beorganisas atau sedang bekerjasama dalam manajemen. 

Inti pengarahan ialah untuk memberikan penjelasan tentang 

semua pekrjaan yang harus diselesaikan pelaku. Dijelaskan 

juga tentang reward, sanksi, dan konsekuensi sistematik 

yang akan diterima seadainya terjadi penyelewengan kerja. 

Oleh karena itu, maka pengarahan memiliki beberapa 

langkah sebagai berikut: a) Pengenalan atau orientasi 

pekerjaan kepada staff sehingga pekerjaan bisa efektif dan 

efisien, b) Perintah untuk mengerjakan dan menyelesaikan 

dengan baik dan tuntas, c) Penjelan tentang sanksi dan 

konsekuensi kerja, d) pengarahan sumberdaya manusia, e) 

Peneguhan Komitemen Bersama, f) Penegasan loyalitas 

terhadap organisasi, g) Penyadaran akan eksistensi 

organisasi, h) Simulasi kerja, i) Simulasi kompetensi 

sumberdaya manusia, j) Pengukuhan sebagai sumberdaya 

manusia dalam organisasi.
60

 

Allah SWT berfirman: 

 ُمْصِلُحْونَ  َوَما َكاَن َربَُّك لِيُ ْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها (1)

Artinya: Dan tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan 

negeri-negeri secara zalim, sedangkan 

penduduknya orang-orang yang berbuat 

kebaikan”. (Qs. Hud: 117)
61

 

                                                             
60

 Muhibbudin Abdulmuid, Manajemen Pendidikan(Batang:CV Pengging Mangkunegaran, 2013), 

7-8. 
61

 Kementrian Agama, Mushaf Aisyah……..,234. 



71 

 

 

 

Faktor membimbing dan memberikan peringatan 

sebagai hal penunjang berbagai suksesnya rencana, sebab 

jika hal itu diabaikan akan memberikan pengaruh yang 

kurang baik terhadap kelangsungan suatu roda organisasi 

dan lain-lainnya. 

b) Mengkoordinasikan Staf 

Pengkoordinasian berarti tindakan pimpinan dalam 

organisasi untuk mengatur, menyatukan dan menselaraskan 

kepentingan yang ada dan terjadi dalam proses kerjasama 

antara anggota. Dengan demikian dala koordinasi ini terjadi 

interaksi antara pimpinan dan anggotanya. Pimpinan 

memiliki informasi yang harus dikomunikasikan kepada 

anggota, anggota memiliki informasi yang harus 

disampaikan kepada pimpinannya. Serta alur pindah 

informasi secara horizontal.
62

 

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen 

untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi 

kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan 

jalan menghubung-hubungkan, menyatupadukan dan 

menyelaraskan pekerjaan-pkerjaan bawahan sehingga 

terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai 

tujuan bersama atau tujuan organisasi. Usaha yang dapat 
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dilakukan untuk mencapai maksud, antara lain: 1) dengan 

memberi intruksi, 2) dengan memberi perintah, 3) 

mengadakan pertemuan-pertemuan yang dapat memberi 

penjelasan-penjelasan, 4) memberi bimbingan atau nasehat, 

5) mengadakan pelatihan dan pendampingan, 6) bila perlu 

memberi teguran.
63

 

Ben M. Harris di dalam bukunya, Supervisory 

Behavior in Education mengemukakan adanya lima fungsi 

pokok pengoprasian sekolah yang harus diketahui dan 

menjadi tanggung jawab kepala sekolah, yaitu: fungsi 

manajemen, fungsi Administrasi umum, fungsi pengawasan 

atau supervise, fungsi pengajaran dan fungsi pelayanan 

khusus.
64

 

3) Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Sekolah 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas 

mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar 

dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada 

jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi 

kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan 

inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. 
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Manjemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan 

dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga 

menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru 

maupun murid untuk berada disekolah. Disamping itu juga 

diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang 

memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan debgan 

kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru 

sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.
65

 

Adapun indikator dari mengoptimalkan sarana dan prasarana 

sebagai berikut: 

a) Memanfaatkan Sarana dan Prasarana 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan 

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 

menunjang proses pendidikan, khusus nya proses belajar 

mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta 

alat-alat dan media penajaran. Adapun yang dimaksud 

dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara 

tidak langsung menunjang jalnnya proses pendidikan atau 

pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekoah, jalan 

menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung 

untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk 
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pengjaran biologi, halan sekolah sebagai sekaligur lapangan 

olahraga, komponen tersebut merupakan sarana 

pendidikan.
66

 

Prasarana merupakan gedung sekolah dan segala 

perabot yang tersedia dala bangunna tersebut, yang secara 

tidak langsung memiliki peran besar dala kegiatan belajar 

mengajar. Yang termasuk dalam prasarana ialah gedung, 

pot unga, meja kursi, almari kantor, rak buku, da lain 

sebagainya. sedangkan sarana merupakan peralatan dan 

media yang secara langsung berperan dala proses belajar 

mengajar, ang lebih khusus sesuai dengan bidang atau 

jurusan program studi. Yang termasuk sarana ialah alat 

pelajaran, alat peraga, media pendidikan, dan sumber 

belajar dalam bentuk media dan peralatan, misalnya 

laboratorium bahasa untuk jurusan mata pelajaran bahasa, 

laboratorium teknologi informasi yang terkait dengan mata 

pelajaran teknologi dan informasi, laboratorium IPA yang 

berhubungan dengan mata pelajaran IPA, dan lain 

sebagainya. Alat peraga sering disebut audio visual, dari 

pengertian alat yang dapat diserap oleh indera mata dan 

telinga.
67
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Dalam Al-qur’an juga ditemukan ayat-ayat yang 

menunjukkan bahwa pentingnya sarana dan prasarana atau 

alat dalam pendidikan. Makhluk Allah berupa hewan yang 

dijelaskan dalam Al-qur’an juga bisa menjadi alat dalam 

pendidikan. Sepertu nama salah satu surat dalam Al-qur’an 

adalah An-nahl yang artinya lebah. Dalam ayat ke 68-69 di 

surat itu Allah menerangkan yang artinya adalah sebagai 

berikut: 

Dan Tuhanmu  mewahyukan kepada lebah:”Buatlah 

sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kaya, dan di 

tempat-tempat yang dibikin manusia.” Kemudian makanlah 

dati tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan 

Tuhanmu yang  telah dimudahkan (bagimu). Dan perut leba 

itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam 

warnanya, di dalamya terdapat obat yang menyembuhkan 

bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang 

yang memikirkan.  

Jelaslah bahwa ayat diatas menerangkan bahwa 

lebah bisa menjadi media atau alat bagi orang-orang yang 

berpikir untuk mengenal kebesaran Allah yang pada 

gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan 

(taqarrub) seorang hamba kepada Allah Swt. Nabi 
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Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya juga 

selalu menggunakan alat atau media. Baik berupa benda 

maupun non-benda. Salah satu alat yang digunakan 

Rasulullah dalam memberikan pemahaman kepada para 

sahabatnya adalah dengan menggunakan gambar.
68

  

b) Merawat Sarana dan Prasarana Sekolah 

Manajemen sarana dan prasarana hakikatnya 

bertujuan agar seluruh prasarana dan sarana yang dimiliki 

sekolah bisa:  

(1) Dikelola dengan tetatur 

(2) Diurus dengan lebih terurut berdasarkan tahun 

pembelian 

(3) Memudahkan dalam pengambilan untuk penggunaan 

dikelas 

(4) Memudahkan untuk pertanggung jawaban 

(5) Memudahkan dalam proses penghapusan dan 

penggantian barang 

(6) Merapikan gudang penyimpanan barang. 

Akibat ketiadaan manajemen prasarana dan sarana 

ini, ialah: Barang akan tidak jelas keberadaannya, 

Menyulitkan dalam pelaporan atau pertanggung jawaban, 

Menyulitkan dalam penggunaannya, Gudang penyimpanan 
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menjadi kumuh dan barang tidak terurus, Perpindahan 

tanpa percatatan akan menyulitkan pelacakan lokasi terkini 

sebah barang.
69

 

Menurut Hunt Pierce, ada beberapa prinsip dasar 

pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu sebagai berikut: 

(1) Lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah harus 

menggambarkan cita dan citra masyarakat, seperti halnya 

yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. 

(2) Perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan-

perlengkapan perabot sekolah hendaknya merupakan 

pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan 

suatu tim ahli cukup cakap yang ada di masyarakat. 

(3) Lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot 

sekolah hendaknya disesuaikan dan memadai bagi 

kepentingan anak-anak didik, demi terbentuknya karakter 

mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di 

waktu belajar, bekerja, bermain sesuai bakat masing-

masing. 

(4) Lahan bangunan sekolah hendaknya disesuaikan dengan 

kebutuhan pendidikan 

(5) Seorang penanggung jawab harus dapat membantu program 

sekolah secara efektif 
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(6) Seorang penanggung jawab sekolah sekolah harus 

mempunyai kecakapan untuk mengenal serta 

menggunaknnya dengan tepat fungsi bnagunan dan 

perlengkapannya 

(7) Sebagai pennaggung jawab harus mampu memelihara serta 

menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya sehingga 

dapat membnatu tersujudnya kesehatan dan keamanan. 

(8) Sebagai penanggung jaawab sekolah bukan hanya 

mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan 

kepadanya, tetapi harus memperhatikan seluruh keperluan 

alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak didiknya.
70

 

2. Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah 

a. Pengertian Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren 

Salafiyah 

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan menjaga 

kesinabungan pendidikan warga negara Republik Indonesia serta 

memperkuat daya saing bangsa, perlu memberikan afirmasi 

terhadap satuan pendidikan pada lembaga pendidikan keagamaan 

Islam. Dunia akedemik, khususnya dalam iklim pondok pesantren 

menganggap ilmu sebagai ungkapan pemikiran dan pendalaman 

mengenai hal-hal terbaru dan terdepan, sumbangan bagi khazanah 

pengetahuan, perkembangan kemanusiaan, dan perbaikan 
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kehidupan bangsa, yang pada hakekatnya ditujukan pada kemajuan 

peradaban. Oleh karena harus selalu dilibatkan nilai-nilai yang 

dipandang tinggi bagi peningkatan harkat kemanusiaan. Dalam 

perjalanan waktu dengan berbagai situasi dan persoalan, nila-nilai 

tersebut senantiasa diusahakan pemeliharaan, penerapan, 

penyempurnaan, dan penerusannya. Agar usaha ini dapat 

dilaksanakan dengan berhasil, para pelaku atau penjaga nilai 

diharapkan memahami dan menghayatinya dengan sungguh-

sungguh, membaca perkembangan zaman, serta mampu bersikap 

dan bertindak secara arif bijkasana. 

Di satu sisi, pondok pesantren merupakan lembaga 

pendidikan keagamaan islam telah memberikan konstribusi dalam 

pembangunan pendidikan nasional. Dalam legitimasi tersebut,ada 

kondisi bahwa pondok pesantren masih memiliki santri yang hanya 

mengikuti pembelajaran kitab kuning dan tidak mengikuti 

pendidikan formal. Dalam pertimbangan tersebut, maka perlu di 

adakan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok 

pesantren salafiyah. 

Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah 

merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non 

formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena 

berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau 

putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs SMA/MA, yang 
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diselenggarakan oleh pondok pesantren salafiyah (PPS) sebagai 

satuan pendidikan non formal dengan harapan peserta didik yang 

mengikuti proses belajar mengajar di pondok pesantren salafiyah 

tersebut memiliki pengetahuan ketrampilan, dan sikap yang di 

nyatakan dan di akui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan 

SMA/MA/SMK/MAK. 

Dalam epistemologi pendidikan kesetaraan tersebut dapat 

di katakan bahwa pendidikan kesetaraan merupakan jalan satu-

satunya untuk memfasilitasi santri yang belum mendapatkan 

kesempatan layanan pendidikan dasar dan menengah sekaligus 

menekan angka putus sekolah. Pendidikan kesetaraan adalah 

satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang 

menyelenggarakan pendidikan setara dengan SD/MI, SMP/MTs, 

dan SMA/MA/SMK/MAK. 
71

 

Madrasah diniyah wustha yaitu jenjang pendidikan 

setingkat menengah pertama, dan madrasah diniyah ulya yaitu 

jenjang pendidikan setingkat menengah atas. Madrasah diniyah 

yang telah disebutkan diatas, umumnya di laksanakan di pondok 

pesantren di wilayah indonesia yang dijalankan oleh masayarakat 

Isla. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada peserta 

didik sekolah umum yang mempunyai keinginan untuk 
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memperdalam dan memperluas ilmu agama Islam, juga untuk 

meneruskan kiprah para ulama.
72

 

b. Tujuan Pendidikan Kesetaraan 

Tujuan umum dari petunjuk teknis penyelenggaraan 

pendidikan kesetaraam pondok pesantren salafiyah ini adalah untuk 

memberikan acuan bagi pondok pesantren salafiyah yang 

menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 

dan pendidikan menengah universal dalam melaksanakan prosedur 

pendiriannya. Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan kesetaraan 

adalah: 

1) Memberikan pemahaman dalam melaksanakan prosedur 

operasional pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren 

salafiyah 

2) Meningkatkan peran serta warga pondok pesantren dan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 

pada pondok pesantren salafiyah 

3) Mengoptimalkan kinerja para tenaga pendidik dan 

kependidikan dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah universal.
73
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c. Tingkatan Pendidikan Kesetaraan 

1) Ula 

Pendidikan kesetaraan tingkat ula adalah pendidikan 

kesetaraan jenjang pendidikan dasar pada pondok pesantren 

salafiyah yang setara dengan SD/MI. 

Pendidikan dasar adalah pendidikan kesetaraan tingkat Ula 

pada pondok pesantren salafiyah memiliki enam tingkatan 

yaitu tingkat pertama setara dengan kelas 1 SD/MI, tingkat ke 

dua setara dengan kelas 2 SD/MI, tingkat ke tiga setara dengan 

kelas 3 SD/MI, tingkat ke empat setara dengan kelas 4 SD/MI, 

tingkat ke lima setara dengan kelas 5 SD/MI, tingkat ke enam 

setara dengan kelas 6 SD/MI.
74

 

Peserta didik pondok pesantren salafiyah tingkat ula adalah 

santri paling rendah berusia 6 (enam) tahun dan atas 

rekomendasi dari dewan guru pondok pesantren. Pondok 

pesantren salafiyah tingkat ula wajib menerima warga negara 

berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun 

sebagai santri sesuai dengan jumlah daya tampungnya. 

Penerimaan calon santri baru tingkat 1 (satu) tidak 

mempersyaratkan kemapuan membaca, menulis dan berhitung. 

Tidak sedang mengikuti pendidikan MI/SD/PDF Ula atau 

Muadalah setingkat MI atau bentu lain yang sederajat. Pondok 
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pesantren salafiyah tingkat ula dapat menerima santri pindahan 

dari MI/SD/PDF Ula atau Muadalah setingkat MI atau bentuk 

lain sederajat. Satu rombongan belajar maksimum 30 (tiga 

puluh) orang santri.
75

 

Salafiyah Ula atau dasar (Wajar Dikdas PPS Ula), yaitu 

program pendidikan dasar pada pondok pesantren/Diniyah 

Salafiyah yang setara dengan pendidikan sekolah dasar (SD) 

atau madrasah ibtitadiyah (MI).
76

 

2) Wustha 

Pendidikan kesetaraan tingkat wustha adalah pendidikan 

kesetaraan jenjang pendidikan dasar pada pondok pesantren 

salafiyah setara dengan SMP/MTs.Pendidikan kesetaraan 

tingkat wustha pada pondok pesantren salafiyah memiliki tiga 

tingkatan yaitu tingkat pertama setara dengan kelas 7 

SMP/MTs, tingkat ke dua setara dengan kelas 8 SMP/MTs, 

tingkat ke tiga setara dengan kelas 9 SMP/MTs.
77

 

Calon peserta didik tingkat 7 (tujuh) pada pondok pesantren 

salafiyah tingkat wustha adalah santri paling tinggi beusia 17 

(tujuh belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru. Pondok 

pesantren salafiyah ingkat wustha wajib menerima warga 

negara berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima 
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belas) tahun sebagai santri sesuai dengan daya tampungnya. 

Lulus dan memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar 

SD/MI/PDF Ula atau Muadalah setingkat MI atau PPS tingkat 

Ula atau program paket A atau bentuk lain yang sederajat.  

Tidak sedang mengikuti pendidikan MTs/SMP atau PDF 

Wustha atau Muadalah setingkat MTs atau bentuk lain yang 

sederajat. Dapat menerima santri pindahan dari MTs/SMP/PDF 

Wustha atau muadalah setingkat MTs atau bentuk lain yang 

sederajat. Satu rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) 

orang santri.
78

 

Salafiyah Wustha atau lanjutan (Wajar Dikdas PPS 

Wustha), yaitu program pendidikan dasar pada pondok 

pesantren salafiyah yamg setara dengan pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau madrasah Tsanawiyah 

(MTs).
79

 

3) Ulya  

Pendidikan kesetaraan tingkat ulya adalah pendidikan 

kesetaraan jenjang pendidikan menengah pondok pesantren 

salafiyah yang setara dengan SMA/MA/SMK/MAK. 

Pendidikan kesetaraan tingkat ulya pada pondok pesantren 

salafiyah memiliki tiga tingkatan yaitu tingkat pertama setara 

dengan kelas 10 SMA/MA/SMK/MAK, tingkat kedua setara 
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dengan kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK, tingkat ketiga setara 

dengan kelas 12 SMA/MA/SMK/MAK.
80

 

Calon peserta didik tingkat 10 (sepuluh) pada pondok 

pesantren salafiyah tingkat ulya adalah santri paling tinggi 

berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran 

baru. Pondok pesantren salafiyah tingkat ulya wajib menerima 

warga negara berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 

(delapan belas) tahun sebagai santri sesuai dengan daya 

tampungnya. Lulus dan memiliki ijazah atau surat tanda tamat 

belajar MTs/SMP/PDF Wustha atau Muadalah setingkat MTs 

atau PPS tingkat wustha atau program paket B atau bentuk lain 

yang sederajat. Tidak sedang mengikuti satuan pendidikan 

MA/SMA/MAK/SMK/PDF ulya atau Muadalah setingkat MA 

atau program paket C.  

Dapat menerima santri pindahan dari 

MA/SMA/MAK/SMK/PDF ulya atau muadalh setingkat MA 

atau program paket C atau bentuk lain yang sederajat. Satu 

rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) orang santri.
81

 

Dengan adanya beberapa tingkatan pendidikan kesetaraan, 

maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah khusus yang 

tingkat Wustha dikarenakan dalam kegiatannya itu lebih 
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terprogram sehingga dapat menarik simpati masyarakat sekitar 

dan setiap tahunnya siswa/i nya semakin bertambah. 

3. Pondok Pesantren 

a. Pengertian Pesantren 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 

Tentang Pesantren BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) 

Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan 

oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau 

masyarakat yang menanamkan keimanna dan ketakwaan kepada 

Allah Swt, menyamaikan akhlak mulia serta menegang teguh 

ajaran Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
82

 

Pondok pesantren adalah gabungan dari pondok dan 

pesantren. Pondok, berasal dari bahasa arab “Funduk” yang berarti 

hotel, yang dalam pesantren Indonesia lebih disamakna dengan 

lingkungan padepokan yang dipetak-petak dalam bentuk kamar 

sebagai asrama bagi para santri.
83

 Sedangkan pesantren merupakan 

gabungan dari kata pe-santri-an yang berarti tempat santri. 

Sehinggga dapat disimpulakn bahwa pondok pesantren adalah 
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tempat atau asrama bagi santri yang mempelajarai agama dari 

seorang Kyai atau Syaikh.
84

 

Didalam pesantren terdapat pendidikan nonformal. 

Pendidikan non formal bisa dilakukan secara terstruktur dan 

berjenjang. Lembaga pendidikan non formal merupakan 

pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat 

mengikuti atau menyelesaikan pada jenjang pendidikan tertentu 

dalam pendidikan formal.  

Dengan kata lain, pendidikan non formal berfungsi 

mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan 

kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kemudaan, 

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, serta pendidikan 

lainnya.
85

 

b. Tujuan Pesantren 

1) Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang 

memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/ atau 

menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak 

mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang, dan 

moderat. 
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2) Membentuk pemahamna agama dan keberagaman yang 

moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang 

mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama. 

3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam 

memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan 

kesejahteraan sosial masyarakat. 

c. Fungsi Pesantren 

Fungsi pendidikan pesantren adalah ditujukan untuk 

membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan 

Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
86

 

d. Sistem Pendidikan Pesantren 

Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan non 

formal. Pendidikan formal meliputu pendidikan pesantren jenjang 

pendidikan dasar yang berbentuk satuan pendidikan muadalah ula 

atau pendidikan diniyah formal ula dan satuan pendidikan 

muadalah wustha atau pendidikan diniyah formal wustha. 

Pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur 

pendidikan formal jenjang pendidikan menengah berbentuk satuan 

pendidikan muadalah ulya atau pendidikan diniyah formal ulya. 

Jenjang pendidikan muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 

6 tahun atau lebih mengganbungkan penyelenggaraan satuan 
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pendidikan muadlah wustha dan satuan pendidikan muadalah ulya 

secara berkesinambungan. 

Pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur 

pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi berbentuk ma’had aly. 

Pendidikan non formal berbentuk kajian kitab kuning.
87
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C. Kerangka Konseptual 

Tabel 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 

Peran Kepala Sekolah 

Sebagai Manajer 

Menyusun 

Program 

(Gorton) 

Menggerakkan 

Staf (Koontz dan 

O’Donnel) 

Mengoptimalkan 

Sarana dan 

prasarana sekolah 

(Hunt Pierce) 

Penerapan Pendidikan 

Kesetaraan 

Untuk memberikan acuan bagi 

pondok pesantren salafiyah 

dalam menyelenggarakan 

program wajib belajar 

pendidikan tingkat Wustha 

yang setara dengan SMP. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data yang 

digunakan merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-

angka) melainkan berupa gambaran kata-kata. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya pereilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

metode ilmiah.
88

 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Yaitu: jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu 

fenomena atau kenyataan sosial. Model penelitian kualitatif ini dipilih 

peneliti karena peneliti bermaksud untuk memahami dan mengetahui 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti 

B. Lokasi Penelitian 

Mengadakan sebuah penelitian pasti membutuhkan lokasi 

penelitian, penulis terlebih dahulu telah mengadakan survey awal di 

beberapa lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Semboro Jember. 
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Survey ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai 

keadaan sekolah yang menjadi sasaran penelitian. 

 Berdasarkan hasil studi kelayakan dikaitkan dengan alasan, bahwa 

kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan kesetaraan 

khususnya di wustha sudah baik dalam menjalankan tugasnya, karena 

terbukti dengan adanya program-program yang di laksanakan berupa Class 

Meeting, pembacaan Asmaul Husna, dan pembacaan A-qur’an. Otamatis 

kepala sekolah sebagai manajer ini sangat menentukan terwujudnya visi, 

misi dan tujuan sekolah. Termasuk dalam menyusun program, 

menggerakkan staf (Guru dan karyawan), dan mengoptimalkan sarpras 

sekolah. Maka peneliti tetapkan lokasi penelitiannya yaitu pendidikan 

kesetaraan Wustha di pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember. 

C. Kehadiran Peneliti 

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, maka kehadiran 

peneliti di lapangan sangatlah penting dan diperlukan secara optimal. 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 

sebagai alat pengumpul data atau sebagai alat instrumen kunci. Kehadiran 

peneliti dilatar penelitian adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi 

data yang terkait dengan fokus penelitian. 

Dalam pengumpulan datanya, menggunakan pendekatan observasi dan 

yang dilakukan merupakan pengamat penuh. Dalam penelitian ini juga, 

peneliti berperan sebagai pengamat partisipan, yang dimana peneliti ikut 
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andil dalam proses penelitian di lokasi penelitian. Tetapi bertindak sebagai 

pengamat saja. Serta kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui 

statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau informan adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian.
89

 Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah: 

1. Khoirul Afif, S.Sos. selaku Kepala Sekolah, Karena kepala sekolah 

merupakan peran utama dalam mewujudkan visi misi dan tujuan 

sekolah 

2. Siti Azizatun Nisa’, S.Pd. selaku Kepala TU, Karena setiap program 

yang dilaksanakan otomatis berkaitan dengan bagian tata usaha seperti 

dalam pengurusan administrasi. 

3. Anis Riski Wardhani, S.Pd. selaku Waka Sarpras, untuk mengetahui 

sarpras lembaga pendidikan Wustha secara mendalam 

4. Siti Oktafia, S.Pd. selaku Guru, Karena guru merupakan bagian dari 

proses pembelajaran dan membantu kepala sekolah dalam kegiatan 

sekolah 

5. Inayatur Rohma selaku siswi merupakan orang yang terlibat dalam 

pelaksanaan program yang ada di sekolah. 

Siswi diatas merupakan santri sekaligus murid yang masih ada atau 

menetap di Pondok Pesantren An-Nahdliyah tersebut. Selain itu, siswa dan 
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siswi tersebut merupakan siswa dan siswi yang aktif dilembaga Wustha 

nya. 

E. Sumber Data 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian 

tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang 

ahli makanan.
90

 

Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena peneliti 

membutuhkan data berupa sumber informasi yang dianggap lebih 

mengetahui dengan apa yang peneliti harapkan dan relevan dengan judul 

penelitian yaitu Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Penerapan 

pendidikan kesetaraan Wustha di Pondok Pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember. Subyek yang ditetapkan sebagai informan dalam 

penelitian ini adalah: kepala sekolah, TU, salah satu tenaga pendidik, waka 

sarpras. 

Selain pengelola sekolah, peneliti juga menjadikan salah satu siswi 

sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam penerapan pendidikan 

kesetaraan Wustha sebagai informan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

                                                             
90

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 85. 



95 

 

 

 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.91 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Obervasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipan pasif. Dalam observasi partisipan pasif, peneliti mengamati 

apa yang dikerjakan orang, mendengfarkan apa yang mereka ucapkan 

dan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Metode observasi 

digunakan untuk memperoleh data diantaranya:  

a. Sarpras sekolah 

b. Kegiatan/program pendidikan kesetaraan Wustha. 

c. Kepala sekolah menyusun program 

d. Kepala sekolah menggerakkan staf dan guru 

2. Wawancara 

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah teknik 

wawancara bebas terpimpin.Wawancara bebas terpimpin ini 

merupakan kombinasi antra teknik wawancara bebas dengan teknik 

wawancara terpimpin. Dalam hal ini peneliti hanya membuat pokok-

pokok bahasan sistematis,tidak melenceng dari pokok permasalahan 

yang akan dibahas.Peneliti terlebih dahulu membuat kesepakatan 
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dengan informan yang berkenaan dengan waktu melaksanakan 

wawancara, setelah terdapat kesepakatan, maka wawancara dapat 

dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tersebut. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan sebagai berikut; metode ini bersifat fleksibel, sehingga 

bahan-bahan pertanyaan dapat berhadapan dengan informan, sehingga 

terjadi interaksi yang akrab, dan komunikatif. 

Data yang di peroleh dari metode wawancara adalah bagaimana 

peran kepala sekolah sebagai manajer dalam menyusun program, 

menggerakkan staf (guru dan karyawan), mengoptimalkan sarpras 

sekolah dalam penerapan pendidikan kesetaraan Wustha di pondok 

pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember.  

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,atau karya-karya 

monumental dari seseorang. 
92

 

Adapun data yang diperoleh dengan metode dokumentasi yaitu; 

a. Profil sekolah 

b. Visi dan misi 

c. Struktur Organisasi 

d. Data dewan Guru  

e. Data Siswa dan Siswi 
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f. Data Program sekolah 

g. Data Sarana dan Prasarana 

h. Kegiatan Sekolah. 

G. Analisis Data 

Analisis adalah proses mencari dan menyusun sistematika data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari catatan lapangan serta 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun kedalam 

pola, memiih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.93 

Analisis data ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 

dengan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana, yang terdiri dari 

data collection, data display, data condensation dan data veryfiying:
94

 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Yakni proses pengumpulan data dari berbagai teknik dan berbagai 

sumber. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara kepada 

kepala sekolah, kepala TU, dua tenaga pendidik, dan siswa/i, observasi 

dan dokumentasi terkait dengan fokus penelitian yaitu: Bagaimana 

penyusunan program, menngerakkan staf dan mengoptimalkan sarana 

dan prasarana dalam penerapan pendidikan kesetaraan Wustha di 

Pondok Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember. 
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2. Data Condensation (Kondensasi Data) 

Yaitu proses penyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstraksi dan mengubah catatan lapangan, transkip wawancara, 

dokumen dan materi (temuan) empirik lainnya.  Letak perbedaan 

antara reduksi data dan kondensasi data terletak pada cara 

penederhanaan data. Reduksi data cenderung memilih kemudian 

memilih, sedangkan kondensasi data menyesuaikan seluruh data yang 

di jaraing tanpa harus memilih (mengurangi) data. Kondensasi data 

meliputi 5 tahap yakni selecting, focusing, abstracting, simpliyying 

dan transforming. 

a. Selecting 

Peneliti bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi 

mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin 

lebih bermakna dan sebagai konsekuensi informasi apa yang dapat 

dikumpulkan dan di analisis. 

b. Focusing  

Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap 

ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan 

masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap 

seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan fokus 

penelitian. 
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c. Abstracting 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada 

didalamnya. Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul di evaluasi 

khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. 

d. Simplifying dan Transforming 

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan di 

transformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data 

dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. Setelah selesai 

tahap ini, maka peneliti melakukan penafsiran data terhadap 

seluruh data yang diperoleh.
95

 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Data yang terkumpul disusun secara sistematis atau simultan 

menjadi kesatuan yang utuh sehingga data yang diperoleh dapat 

menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Peneliti menyajikan 

data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Data yang telah 

dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis diambil 

kesimpulan sehingga makna data bisa ditemukan. Tetapi kesimpulan 

tersebut masih bersifat sementara dan masih umum. Agar diperoleh 

kesimpulan final data, maka data yang lain perlu untuk dicari. Data 
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baru hasil pencarian ini bertugas melakuakn pengujian terhadap 

berbagai kesimpulan tadi. 

4. Drawing and Veryfiying Conclusion (Penarikan Kesimpulan) 

Selama proses pengumpulan data, peneliti menganalisa data dan 

menuangkan dalam kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata 

lain setiap kesimpulan senantiasa dilakukan verifikasi selama 

penelitian berlangsung.
96

 Dalam konteks ini peneliti akan 

menyimpulkan berdasrkan fokus yang sudah dipaparkan. Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini dapat mendapatkan hasil kesimpulan 

dari fokus yang telah dipaparkan dalam penelitian. 

Berikut adalah “model interaktif” yang digambarkan oleh Miles dan 

Huberman: 

 

Model Interaktif Miles dan Huberman 
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H. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan derajat ketetapan antara data yang 

terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

di peroleh melalui beberapa sumber.  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu. 

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yangtelah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu yaitu data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga 
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dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain 

yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.
97

 

I. Tahapan-tahapan Penelitian 

Pada tahapan ini peneliti telah menentukan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian 

Pada tahapan ini peneliti melakukan studi pendahuluan, 

merumuskan masalah dan anggapan dasar, memilih pendekatan yang 

nanti akan digunakan untuk menentukan variabel dan sumber data 

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian serta menyusun proposal 

tesis untuk kemudian diseminarkan dengan persetujuan dosen 

pembimbing. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengurusan surat izin 

penelitian, menentukan teknik observasi, menyusun instrument 

penelitian, wawancara, dokumentasi, mengumpulkan dan menganalisis 

data, kemudian menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh 

dari penelitian. 

3. Tahap Pasca Penelitian 

Tahap akhir dari kegiatan penelitian ini menyiapkan, membuat, dan 

menyusun laporan hasil penelitian berupa karya ilmiah/tesis yang siap 

untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

A. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Penerapan 

Pendidikan Kesetaraan Wustha Di Pondok Pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember. 

Peran kepala sekolah sebagai manajer di pendidikan kesetaraan 

Wustha sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam mengelola pendidikan 

kesetaraan Wustha di awali dengan penyusunan program, menggerakkan 

guru atau staf dan mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah. 

Data penelitian tentang peran kepala sekolah sebagai manajer dalam 

penerapan pendidikan kesetaraan Wustha di pondok pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember diperoleh menggunakan instrument 

pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai penyusunan 

program sekolah, menggerakkan guru atau staf, dan mengoptimalkan 

sarana dan prasarana sekolah Wustha di pondok pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember. Berikut ini penyajian data penelitian tentang peran 

kepala sekolah sebagai manajer dalam penerapan pendidikan kesetaraan 

Wustha di pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember. 
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1. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam  Menyusun 

Program Pendidikan Kesetaraan Wustha di Pondok Pesantren 

An-Nahdliyah Semboro Jember 

Penyusunan program pendidikan kesetaraan Wustha di pondok 

pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember di lakukan dengan tujuan 

untuk mengoptimalkan kegiatan sekolah. Perencanaan dalam 

menyusun program sekolah merupakan langkah awal untuk 

mengoptimalkan kegiatan-kegiatan sekolah dan untuk mengevaluasi 

kegiatan sekolah yang sudah di laksanakan sebelumnya. 

Khoirul Afif Amrullah selaku kepala sekolah  pendidikan 

kesetaraan Wustha di pondok pesantren An-Nahdliyah pada tanggal 03 

Januari 2022, yang menyatakan bahwa: 

“Saya belum pernah menjabat sebagai kepala sekolah, dan ini kali 

pertama saya menjabat. Dan sayapun bukan lulusan Manajemen 

Pendidikan Islam. Tapi saya sampai sekarang masih sering 

membaca buku-buku MPI sekaligus mengoleksi. Jadi, apa yang 

saya baca atau yg di peroleh dari buku tersebut kemudian saya 

terapkan di lembaga. Selain itu saya juga sering mengikuti 

seminar, workshop dan diklat. Walaupun pendidikan kesetaraan 

Wustha ini baru diterapkan, akan tetapi saya bersama dewan guru 

selalu berusaha memberi yang terbaik untuk sekolah maupun untuk 

siswa dengan diadakannya program sekolah yang memang belum 

ada sebelumnya.di sekolah ini terdapat program sekolah yakni dari 

program kurikulum, sarpras dan kesantrian. Selebihnya didukung 

dengan kegiatan-kegiatan yang lain dan didukung dengan kegiatan 

kurikulum, seperti: KBM praktek yang dibimbimg oleh masing-

masing guru mapel. Dalam menetapkan program sekolah, saya 

bersama dewan guru selalu merencakan  program apa saja yang 

akan diterapkan dalam sekolah dengan dilakukan rapat bersama 

dewan tenaga pendidik”
98
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Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Siti 

Azizatun Nisa’ selaku kepala TU pada tanggal 03 Januari 2022, yang 

menyatakan bahwa: 

“Untuk bulan januari ini ada program baru yaitu Class Meeting dan 

program ini belum pernah ada sebelumnya. Program tersebut sudah 

di sepakati bersama pada awal januari, yang dimana program ini 

insya Allah akan dilaksanakan pada tgl 15 Januari 2022 tapi 

keputusannya nanti saat rapat. Menurut saya pribadi kepala sekolah 

Wustha ini tidak melakukan semena-mena dalam merencanakan 

program sekolah. Beliau selalu mengadakan rapat terlebih dahulu 

dengan memberikan kesepakatan dengan saya dan rekan-rekan 

untuk menyuarakan pendapat. Jika bantuan dari ide kami cocok 

maka kepala sekolah menerima pendapat tersebut. Begitupun 

dalam menyusun program jangka panjang, program jangka pendek 

maupun jangka menengah.”
99

 

 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 05 januari 2022 jam 

10.15 wib bahwasannya kepala sekolah mengadakan rapat dengan 

dewan guru bersama staf untuk membahas masalah program sekolah 

yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Dalam rapat membahas masalah 

prgogram Class Meeting, yang dimana program tersebut belum pernah 

diterapkan sebelumnya. Ada usulan dari salah satu tenaga pendidik 

bahwasannya semua kelas harus mengikuti program tersebut dan akan 

dikenakan sanksi bagi kelas yang tidak mengikutinya. Lalu, Kepala 

sekolah menyetujui pernyataan tersebut. Maka program tersebut resmi 

ditetapkan karena juga sudah disetujui oleh waka kesantrian
100

 

Pernyataan tersebut didukung dengan dokumentasi di bawah ini 
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Gambar 4.1 Mengadakan Rapat
101

 

Siti Oktafia selaku salah satu tenaga pendidik di pendidikan 

kesetaraan Wustha pada tanggal 05 Januari 2022, yang menyatakan 

bahwa: 

“Setiap mengadakan ataupun merencanakan sebuah program 

sekolah, kepala sekolah selalu mengadakan rapat dan tidak 

semena-mena dalam menjalankan program sekolah. Seperti 

program yang sudah berjalan sampai saat ini, yang dimana 

program tersebut yaitu siswa/I diharuskan untuk mengikuti 

kegiatan pembacaan Al-Qur’an juz 30 setiap hari pada jam 17.00-

17.15 wib yang dilaksanakan di pondok pesantren An-Nahdliyah. 

Dan kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi 

pondok pesantren, dan terdapat juga kegiatan yang lainnya seperti 

pembacaan Asmaul Husna sebelum masuk kelas”
102

 

 

 

Berdasarkan hasil Observasi pada tanggal 06 Januari 2022 

pendidukan kesetaraan Wustho pondok pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember benar-benar mengadakan program pembacaan juz 30.  
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Pernyataan tersebut didukung dengan dokumentasi dibawah ini: 

 

 

Gambar 4.2 Program Pembacaan Juz 30
103

 

 

Gambar 4.3 Program Pembacaan Asmaul Husna
104

 

Inayatur Rohma selaku siswi Wustha pada tanggal 08 Januari 

2022, yang menyatakan bahwa: 

“Semakin tahun sekolah ini sudah menjalankan beberapa program 

sehingga saya dan teman-teman semakin semangat, semua teman-

teman seperjuangan serentak untuk ikut kegiatan tersebut karena 

kepala sekolah selalu mengontrol siswa/i untuk mengikuti program 
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yang ada di sekolah. Dan itupun jika tidak ada yang mengikuti 

maka kepala sekolah bertindak tegas untuk memberikan sanksi 

kepada teman-teman seperjuangan, pada intinya kegiatan yang 

sekarang sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.”
105

 

 

Berdasarkan hasil Observasi pada tanggal 15 Januari 2022 Jam 

20:00 wib pendidukan kesetaraan Wustho pondok pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember benar-benar mengadakan program Class 

Meeting.  

Pernyataan tersebut didukung dengan dokumentasi dibawah ini: 

 

 

Gambar 4.4 Program Class Meeting
106

 

Dari hasil wawancara, observasi dan dikuatkan dengan 

dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Langkah awal dalam 

penyusunan program, kepala sekolah Wustha pendidikan kesetaraan 

Wustha ini mengadakan rapat terlebih dahulu bersama para dewan 

guru untuk merencanakan program yang akan dilaksanakan terhadap 
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sekolah. Setelah dilakukan rapat bersama dengan dewan guru, langkah 

selanjutnya adalah penetapan program sekolah. Penetapan program 

sekolah Wustha merupakan kesepakatan yang akan dilaksanakan 

dalam rangka mengoptimalkan sekolah. Jadi, kepala sekolah Wustha 

selalu mengadakan rapat terlebih dahulu dalam membuat program baru 

maupun dalam pengevaluasian program sekolah yang sudah dijalankan 

sebelumnya. Program sekolah yang berupa jangka panjang, jangka 

pendek dan jangka menengah meliputi tentang kurikulum, kesantrian 

dan sarpras. Selebihnya didukung dengan kegiatan-kegiatan yang lain 

dan didukung dengan kegiatan kurikulum, seperti: KBM praktek yang 

dibimbimg oleh masing-masing guru mapel. Dan salah satu program 

tersebut juga merupakan dapat memberikan dampak positif terhadap 

pesantren. 

2. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Menggerakkan 

Staf Pendidikan Kesetaraan Wustha di pondok Pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember 

Kepala sekolah Wustha sebagai manajer memiliki andil yang besar 

dalam menciptakan suasana kerjanya dan merupakan faktor yang 

penting dalam menciptakan guru dan santri/siswa berprestasi. Kepala 

sekolah memegang peranan utama dalam menjalankan sekolah, baik 

secara bersama-sama maupun individu. 
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Khoirul Afif Amrullah selaku kepala sekolah  pendidikan 

kesetaraan Wustha di pondok pesantren An-Nahdliyah pada tanggal 03 

Januari 2022, yang menyatakan bahwa: 

“Saya selaku kepala sekolah Wustha dalam mengkoordinir guru 

atau menggerakkan para guru dan staf, hal utama yang saya 

lakukan adalah berawal dari perkenalan (pengenalan lembaga dan 

pribadi) kemudian membangun kemistri dan memahami karakter 

masing-masing dewan guru terlebih dahulu, lalu memberikan 

arahan atau pengenalan lembaga kepada semua dewan guru 

maupun staf.  kemudian saya menerapkan prinsip tegas dan tugas. 

Maksudnya adalah saya harus tegas kepada dewan guru dan dewan 

guru harus mempunyai kesadaran bahwa beliau harus menjalankan 

tugasnya sebagai guru ataupun tenaga pendidik. Adapun hambatan 

dalam mengkoordinir guru salah satunya adalah ketika guru yang 

bermasalah itu masih mempunyai hubungan persaudaraan dengan 

pengasuh, dan inilah yang membuat saya agak bingung harus 

bagaimana. Masalahnya seperti tidak masuk tanpa keterangan, 

sering tidak menghadiri rapat. Sehingga guru tersebut banyak 

ketinggalan informasi-informasi sekolah dan siswa juga mengalami 

ketinggalan materi pelajrannya Sehingga solusinya adalah saya 

membangun koordinasi, baik secara langsung ataupun tidak 

langsung dengan beliau. Saya juga masih membutuhkan saran yang 

membangun terciptanya suasana kekeluargaan dengan para dewan 

guru.”
107

 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Siti 

Azizatun Nisa’ selaku kepala TU pada tanggal 03 Januari 2022, yang 

menyatakan bahwa: 

“Dalam kesehariannya, kepala sekolah selalu melakukan 

pengawasan terhadap kinerja guru dengan cara kepala sekolah rutin 

dalam melakukan evaluasi, baik evaluasi jangka pendek atupun 

jangka panjang. Faktor yang mendukung kepala sekolah dalam 

mengontrol saya dan guru-guru yang lainnya dapat dilihat dari 

kepribadian kepala sekolah yang baik, dan adanya hubungan yang 

harmonis antara atasan dan bawahan. Kepala sekolah selalu 

membimbing saya dalam menjalankan tugas saya sebagai TU dan 

                                                             
107 Khoirul Afif Amrullah, Wawancara, Semboro 03 Januari 2022. 
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memberikan arahan serta teguran jika apa yang saya kerjakan tidak 

sesuai dengan kesepakatan saat rapat.”
108

 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Siti Oktafia selaku salah satu 

tenaga pendidik di pendidikan kesetaraan Wustha pada tanggal 05 

Januari 2022, yang menyatakan bahwa: 

“Menurut saya kepala sekolah bisa dikatakan disiplin. Beliau selalu 

datang lebih awal dan selalu pulang paling akhir dan setiap harinya 

selalu seperti itu. Terkecuali ketika ada rapat antar kepsek 

pendidikan kesetaraan. Sesibuk apapun beliau selalu 

menyempatkan datang kesekolah dengan mengecek kehadiran 

dewan guru dan juga melihat kinerja dewan guru, memberikan 

arahan dan bimbingan terkait pembelajaran.”
109

 

 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 04 januari 2022 jam 

10.00 wib bahwasannya kepala sekolah mengontrol kinerja guru 

sekaligus memberikan arahan kepada guru maupun staf dengan tujuan 

agar semua guru dan staf itu bisa disiplin.
110

 

Pernyataan tersebut didukung dengan dokumentasi di bawah ini: 
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 Siti Azizatun Nisa’, Wawancara, Semboro 03 Januari 2022. 
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 Siti Oktafia, Wawancara, Semboro 05 Januari 2022. 
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 Observasi, Semboro 04 Januari 2022. 
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Gambar 4.5 Kepala Sekolah Mengontrol Kinerja Guru 

Sekaligus memberikan arahan 

Dari hasil wawancara, observasi dan dikuatkan dengan 

dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Kepala sekolah Wustha juga 

berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak 

kehidupan sekolah. Dalam kesehariannya kepala sekolah selalu 

mengontrol kinerja guru, salah satunya dengan cara mengecek 

kehadiran guru ataupun staf. Kepala sekolah dalam mengkoordinir 

guru maupun staf dengan menerapkan prinsip tegas dan tugas. 

Maksudnya adalah kepala sekolah harus tegas kepada dewan guru dan 

dewan guru harus mempunyai kesadaran bahwa guru harus 

menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Hambatan yang 

dihadapi kepala sekolah Wustha dalam menggerakkan guru ataupun 

staf adalah ketika guru yang bermasalah masih mempunyai hubungan 

persaudaraan dengan pengasuh. Sehingga solusinya adalah kepala 

sekolah membangun koordinasi, baik secara langsung ataupun tidak 

langsung. 

Kepala sekolah pendidikan kesetaraan Wustho pondok 

pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember dalam menggerakkan staf 

dan guru selalu memberikan arahan, bimbingan serta teguran jika tidak 

sesuai dengan tugasnya. Tujuannya adalah agar guru bisa displin dan 

bisa mencapai tujuan yang efektif dan efisien. 



113 

 

 

 

3. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer dalam Mengoptimalkan 

Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan Wustha di Pondok 

Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember 

Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan 

Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember merupakan 

suatu upaya sekolah untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana 

pendidikan yang dimiliki agar dapat digunakan sewaktu-waktu dalam 

kondisi baik. Kendala pengelolaan sarana dan prasarana di lembaga 

pendidikan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember 

adalah kurangnya dana. 

 Dapat diketahui dari pernyataan Khoirul Afif Amrullah selaku 

kepala sekolah  pendidikan kesetaraan Wustha di pondok pesantren 

An-Nahdliyah pada tanggal 03 Januari 2022, yang menyatakan bahwa: 

“Mengenai sarpras di Wustha ini masih belum bisa dikatakan 

optimal atau kurang memadai, karena berkaitan modal. Dan kami 

tidak ingin membebani wali santri. Di lembaga ini masih belum 

ada perpustakaan, namun untuk ruang kelas disini sudah lengkap 

dengan memakai meja dan kursi. Untuk kamar mandi guru dan 

siswa termasuk halaman sekolah sangat memadai. Mengenai 

kantor sudah ada walaupun didalamnya itu masih banyak hal yang 

harus dilengkapi. Jadi sarpras yang ada di lembaga ini belum 

memadai betul dan kami selalu berusaha dalam  mengoptimalkan 

sarana dan prasarana dengan melakukan pemeliharaan pengecekan 

dan perbaikan. Saya bersama waka sarpras dalam mengecek barang 

dilakukan 1 bulan seklai.  Dengan adanya sarpras yang kurang 

memadai, akan tetapi kegiatan belajar mengajar  tetap berjalan 

dengan baik Semua ruang sekolah selalu rapi dan bersih karena 

kebersihan tetap nomor satu, termasuk halaman sekolah sangat 

bersih, luas dan terjaga.”
111
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 Khoirul Afif Amrullah, Wawancara, Semboro 03 Januari 2022 
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Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 05 januari 2022 jam 

12.00 wib bahwasannya halaman sekolah sangat luas dan 

kebersihannya tetap terjaga.
112

 

Pernyataan tersebut didukung dengan dokumentasi di bawah ini 

 

 
 

                          Gambar 4.6 Halaman Sekolah
113

 
 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Anis Riski Wardani selaku 

waka sarpras di pendidikan kesetaraan Wustha pada tanggal 05 Januari 

2022, yang menyatakan bahwa: 

“dalam pengoptimalan kebersihan sarpras sekolah ini menjadi 

tanggung jawab masing-masing penanggung jawab ruang kerja dan 

penanggung jawab masing-masing kelas. Terkait sarpras Kami 

hanya membeli apa yang butuhkan dalam pembelajaran, seperti 

spidol penghapus dll. Dan itu yang kami dahulukan dan  kami 

mempunyai lahan yang susuai dengan kebutuhan sekolah. Seperti 

halaman sekolah. Dalam sarpras di lembaga Wustha ini masih 

membutuhkan ruang kantor yang memadai, masih membutuhkan 

perpustakaan guna untuk menambah pengetahuan siswa/i wustha 

sekaligus untuk menjadi sumber belajar bagi mereka. Jadi masih 

belum ada catatan khusus tentang sarpras. Kami hanya mempunyai 

data atau catatan sarpras yang kita punya. Walaupun sarpras disini 

masih kurang memadai, akan tetapi kebersihan tetap nomor satu. 

Setiap ruang yang akan dipakai dalam pembelajaran ini selalu 

bersih begitupun halaman sekolah. Jadi, penduduk sekolah sangat 

nyaman dengan kebersihan sekolah Manajemen sarana dan 

prasarana di lembaga pendidikan kesetaraan Wustha dalam 

pemeliharaannya dilakukan dengan pengecekan setiap 1 bulan 

sekali apabila terjadi kerusakan maka waka sarpras segera 

memperbaikinya. Apabila tidak bisa diperbaiki, maka barang yang 
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 Observasi, Semboro 05 Januari 2022. 
113 Dokumentasi, Semboro, 25 Januari 2022. 
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sudah tidak layak dipakai itu dijual dan hasilnya dimasukkan 

kedalam dana sarana prasarana sekolah. hakikatnya bertujuan agar 

seluruh sarana dan prasarana  yang dimiliki sekolah bisa dikelola 

dengan baik, diurus, memudahkan untuk pertanggung jawab dan 

merapikan gudang penyimpanan barang. Agar tidak menyulitkan 

dalam penggunaannya dan agar terurus dengan sangat rapi.”
114

 

 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 05 januari 2022 jam 

10.00 wib bahwasannya pendidikan kesetaraan Wustha memang 

benar-benar bersih dan terjaga termasuk ruangan kelas dan teras kelas. 

Serta sarana yang masih dalam perbaikan tertata rapi di ruangan 

khusus
115

 

Pernyataan tersebut didukung dengan dokumentasi di bawah ini: 

 

 

Gambar 4.7 Pemeliharaan lingkungan Sekolah 
116
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Gambar 4.8 Sarana Dalam Perbaikan
117

 

Pernyataan tersebut di perkuat oleh Inayatur Rohma selaku siswi 

Wustha pada tanggal 08 Januari 2022, yang menyatakan bahwa: 

“walaupun sarpras kurang memadai akan tetapi, kebersihan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana masih tetap nomor satu. Tempat 

sampah, sapu dan alat-alat kebersihan lainnya itu sudah lengkap 

dan selalu dijaga dalam ruang tersendiri di satukan dengan alat-alat 

yang lain. Sehingga siswa yang mempunyai jadwal piket itu tidak 

bingung.” 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 08 januari 2022 jam 

10.00 wib bahwasannya pendidikan kesetaraan Wustha memiliki ruang 

tersendiri untuk menyimpan alat-alat kebersihan dengan rapi. Agar 

kebersihan tetap terjaga.
118

 

Pernyataan tersebut didukung dengan dokumentasi di bawah ini: 
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 Dokumentasi, Semboro 25 Januari 2022 
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 Observasi, Semboro 08 Januari 2022. 
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Gambar 4.9 Pemeliharaan Sarana
119

 

Dari hasil wawancara, observasi dan dikuatkan dengan 

dokumentasi dapat disimpulakan bahwa Sarpras di lembaga pendidikan 

kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember 

masih belum bisa dikatakan memadai terutama dalam pembuatan ruang 

perpustakaan ini masih tidak ada, dikarenakan kurangnya dana. Jadi yang 

diutamakan dalam perlengkapan sarpras yaitu dimulai dengan pembelian 

kebutuhan sekolah dalam proses belajar dan mengajar.. Walupun sarana 

dan prasarana sekolah belum 100% memadai akan tetapi kepala sekolah 

dan waka sarpras selalu beruusaha mengoptimalkan sarpras dengan 

memelihara sarpras dengan baik serta melakukan pengecekan, dan 

perbaikan apabila ada barang yang rusak. Pendidikan kesetaraan Wustha 

lebih mengutamakan kebersihan, baik kebersihan diruang kelas maupun 

halaman sekolah. Pada intinya apapun yang sekolah miliki itu terjaga dan 

dipelihara dengan rapi. Sehingga warga sekolah betah dan nyaman dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.  Dan kurangnya sarpras ini tidak 

mematahkan semangat para tenaga pendidik. Sehingga waka sarpras masih 

belum mempunyai catatan khusus mengenai sarpras. Waka sarpras hanya 

mempunyai data atau catatan sarpras yang ada di lemabag pendidikan 

Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember. 
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B. Temuan Penelitian  

Table 4.1 

Temuan-temuan penelitian 

No Fokus Temuan Penelitian 

1. Bagaimana Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Manajer Dalam  Menyusun Program 

Pendidikan Kesetaraan Wustha di Pondok 

Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember? 

 

Langkah awal dalam 

penyusunan program, 

kepala sekolah Wustha 

pendidikan kesetaraan 

Wustha ini mengadakan 

rapat terlebih dahulu 

bersama para dewan guru 

untuk merencanakan 

program yang akan 

dilaksanakan terhadap 

sekolah. Setelah dilakukan 

rapat bersama dengan 

dewan guru, langkah 

selanjutnya adalah 

penetapan program 

sekolah. Penetapan 

program sekolah Wustha 

merupakan kesepakatan 

yang akan dilaksanakan 

dalam rangka 

mengoptimalkan sekolah. 

Jadi, kepala sekolah 

Wustha selalu 

mengadakan rapat terlebih 

dahulu dalam membuat 

program baru maupun 

dalam pengevaluasian 

program sekolah yang 

sudah dijalankan 
sebelumnya. Program 

sekolah yang berupa 

jangka panjang, jangka 

pendek dan jangka 

menengah meliputi tentang 

kurikulum, kesantrian dan 

sarpras. Dan salah satu 

program tersebut juga 

merupakan dapat 

memberikan dampak 
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positif terhadap pesantren. 

2. Bagaimana Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Manajer dalam Menggerakkan Staf Pendidikan 

Kesetaraan Wustha di Pondok Pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember? 

Kepala sekolah Wustha 

juga berperan sebagai 

kekuatan sentral yang 

menjadi kekuatan 

penggerak kehidupan 

sekolah. Dalam 

kesehariannya kepala 

sekolah selalu mengontrol 

kinerja guru, salah satunya 

dengan cara mengecek 

kehadiran guru ataupun 

staf. Kepala sekolah dalam 

mengkoordinir guru 

maupun staf dengan 

menerapkan prinsip tegas 

dan tugas. Maksudnya 

adalah kepala sekolah 

harus tegas kepada dewan 

guru dan dewan guru harus 

mempunyai kesadaran 

bahwa guru harus 

menjalankan tugasnya 

sebagaimana mestinya. 

Hambatan yang dihadapi 

kepala sekolah Wustha 

dalam menggerakkan guru 

ataupun staf adalah ketika 

guru yang bermasalah 

masih mempunyai 

hubungan persaudaraan 

dengan pengasuh. 

Sehingga solusinya adalah 

kepala sekolah 

membangun koordinasi, 

baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. 

Kepala sekolah pendidikan 

kesetaraan Wustho pondok 

pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember dalam 

menggerakkan staf dan 

guru selalu memberikan 

arahan, bimbingan serta 

teguran jika tidak sesuai 

dengan tugasnya. 
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Tujuannya adalah agar 

guru bisa displin dan bisa 

mencapai tujuan yang 

efektif dan efisien. 

 

3. Bagaimana Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Manajer dalam Mengoptimalkan Sarana dan 

Prasarana Pendidikan Kesetaraan Wustha di 

Pondok Pesantren An-Nahdliyah Semboro 

Jember? 

 

Sarpras di lembaga 

pendidikan kesetaraan 

Wustha pondok pesantren 

An-Nahdliyah Semboro 

Jember masih belum bisa 

dikatakan memadai 

terutama dalam pembuatan 

ruang perpustakaan ini 

masih tidak ada, 

dikarenakan kurangnya 

dana. Jadi yang 

diutamakan dalam 

perlengkapan sarpras yaitu 

dimulai dengan pembelian 

kebutuhan sekolah dalam 

proses belajar dan 

mengajar.. Walupun 

sarana dan prasarana 

sekolah belum 100% 

memadai akan tetapi 

kepala sekolah dan waka 

sarpras selalu beruusaha 

mengoptimalkan sarpras 

dengan memelihara 

sarpras dengan baik serta 

melakukan pengecekan, 

dan perbaikan apabila ada 

barang yang rusak. Dalam 

pengecekan tersebut 

dilakukan setiap 1 bulan 

seklai. Pendidikan 

kesetaraan Wustha lebih 

mengutamakan 

kebersihan, baik 

kebersihan diruang kelas 

maupun halaman sekolah. 

Pada intinya apapun yang 

sekolah miliki itu terjaga 

dan dipelihara dengan rapi. 

Sehingga warga sekolah 

betah dan nyaman dalam 
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melaksanakan proses 

pembelajaran.  Dan 

kurangnya sarpras ini tidak 

mematahkan semangat 

para tenaga pendidik. 

Sehingga waka sarpras 

masih belum mempunyai 

catatan khusus mengenai 

sarpras. Waka sarpras 

hanya mempunyai data 

atau catatan sarpras yang 

ada di lemabag pendidikan 

Wustha pondok pesantren 

An-Nahdliyah Semboro 

Jember. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori- 

kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan 

sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari 

lapangan dengan membahas dan menganalisis hasil temuan penelitian 

berdasarkan pada fokus penelitian. Adapun fokus penelitian diklasifikasikan 

menjadi tiga bagian, yaitu: 

A. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam  Menyusun Program 

Pendidikan Kesetaraan Wustha di Pondok Pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember 

Langkah awal dalam penyusunan program, kepala sekolah Wustha 

pendidikan kesetaraan Wustha ini mengadakan rapat terlebih dahulu 

bersama para dewan guru untuk merencanakan program yang akan 

dilaksanakan terhadap sekolah. Setelah dilakukan rapat bersama dengan 

dewan guru, langkah selanjutnya adalah penetapan program sekolah. 

Penetapan program sekolah Wustha merupakan kesepakatan yang akan 

dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan sekolah. Jadi, kepala sekolah 

Wustha selalu mengadakan rapat terlebih dahulu dalam membuat program 

baru maupun dalam pengevaluasian program sekolah yang sudah 

dijalankan sebelumnya. Program sekolah yang berupa jangka panjang, 

jangka pendek dan jangka menengah meliputi tentang kurikulum, 

122 



123 

 

 

 

kesantrian dan sarpras. Dan salah satu program tersebut juga merupakan 

dapat memberikan dampak positif terhadap pesantren. 

Perencanaan merupakan penentuan awal yang harus dilakukan agar 

kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan yang telah 

diprogramkan. Perencanaan harus disusun sebaik mungkin baik itu 

perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 

Perencanaan yang baik akan merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai atau sasaran yang ingin diutamakan bagi setiap organisasi. 

Menurut F. E Kast dan Jim Rosenzweig, perencanaan merupakan 

suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan 

efektifitas keseluruhan usaha-usaha, sebagai suatu sistem sesuai dengan 

tujuan organisasi yang bersangkutan. Fungsi perencanaan antara lain untuk 

menetapkan arah dan strategi serta titik awal kegiatan agar dapat 

membimbing serta memperoleh ukuran yang dipergunakan dalam 

pengawasan untuk mencegah pemborosan waktu dan faktor produksi 

lainnya.
120

 

Teori lain juga dikemukakan oleh Gorton “bahwa dalam 

menjalankan manajemen pendidikan, pengelola sekolah harus melakukan 

berbagai macam perencanaan. Dalam menyusun perencanaan untuk 

mencapai sasaran  yang tepat dan akurat demi tujuan yang maksimal 

dalam menyusun perencanaan”.
121

 Perencanaan dalam menyusun program 

sekolah merupakan langkah awal untuk mengoptimalkan kegiatan-
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kegiatan sekolah dan untuk mengevaluasi kegiatan sekolah yang sudah di 

laksanakan sebelumnya yang merupakan tindakan dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. 

Semua program atau kegiatan sekolah itu merupakan hasil dari 

rapat dewan guru yang didalamnya terdapat perencanaan terlebih dahulu 

kemudian ditambahkan ide dari dewan guru. Bila ide tersebut cocok dan 

sesuai dengan kesepakatan bersama maka kepala sekolah merangkul ide 

tersebut untuk dijadikan salah satu acuan dalam program sekolah. Jadi 

semua dilakukan dengan perencanaan secara bersama-sama. 

Dalam bukunya Ernist Discher juga menambahkan bahwa 

“Perencanaan merupakan factor yang paling penting dalam manajemem. 

Kegagalan dalam merencanakan sama dengan merencanakan kehancuran. 

Dengan kata lain failing to plan is planning to fail (gagal merencanakan 

berarti merencanakan untuk gagal”.
122

 Pernyataan tersebut sudah jelas 

bahwa perencanaan program sekolah merupakan awal dari seluruh proses 

manajemen sebelum melangkah pada proses yang lain, seorang manajer 

harus mematangkan perencanaannya terlebih dahulu termasuk dalam 

menyusun program sekolah. 

Setelah dilakukan perencanaan dalam rapat bersama dengan dewan 

guru. langkah selanjutnya adalah kepala sekolah Wustha menetapkan 

program sekolah. Penetapan program sekolah Wustha merupakan 
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kesepakatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan 

sekolah.  

Di lembaga pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-

Nahdliyah terdapat Program sekolah yang berupa jangka panjang, jangka 

pendek dan jangka menengah meliputi tentang kurikulum, kesantrian dan 

sarpras. Dan salah satu program tersebut juga merupakan dapat 

memberikan dampak positif terhadap pesantren. 

Adapun program jangka panjang di lembaga pendidikan 

Kesetaraan Wustha dalam bidang kurikulum berupa: Mengupayakan 

tingkat kelulusan mencapai 100% dan Mengupayakan kebutuhan guru 

selama kuantitatif, kualitatif dan berkelayakan. Untuk program jangka 

panjang dalam bidang kesantrian berupa: Meningkatkan kualitas input 

dengan seleksi yang ketat, Mengaktifkan kegiatan hari pertama sekolah, 

Mengupayakan pengiriman siswa ke berbagai lomba, serta 

Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti class meeting.  

Pernyataan tersebut dikuatkan dalam teori, bahwa: Program jangka 

panjang merupakan sebuah program yang akan dilakukan apabila program 

jangka pendek dan jangka menengah telah berhasil dilakukan. Tujuan 

program jangka panjang ialah: 1) terwujudnya suasana kehidupan sekolah 

yang berakhlak mulia dan berkarakter kebangsaan, 2) tercapainya 

pembelajaran dan bimbingan secara aktif, efektif dan efisien, 3) 

terwujudnya semangat berkompetensi secara intensif pada seluruh warga 
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sekolah, 4) tercapainya prestasi akademik dan non akademik pada tingkat 

kota dan provinsi.
123

 

Program jangka pendek di lembaga pendidikan kesetaraan Wustha 

dalam bidang kurikulumnya berupa: Menyusun Program Pengajaran 

Membuat Rencana Program Pembelajaran (RPP), Penerimaan santri baru 

dilaksanakan oleh panitia PSB, Penyusunan kelas, menyiapkan laporan 

kemajuan, Penerimaan santri baru dilaksanakan oleh panitia PSB, 

Penyusunan kelas, Kegiatan hari pertama sekolah, Pembacaan Asmaul 

Husna,pembacaan Surah Juz 30,  Pegelaran seni/class meeting dan 

Pelepasan santri kelas IX. 

Pernyataan tersebut dikuatkan dalam sebuah teori, bahwa: Program 

jangka pendek merupakan sebuah program yang akan bisa terealisasi atau 

yang akan dilakukan dalam sekolah dan diadakan bagi warga sekolah. 

Sedangkan program jangka menengah di pendidikan kesetaraan 

wustha ialah berupa: Pengadaan buku-buku pokok dan penunjang, 

Meningkatkan professional guru dalam menganalisa soal dan ulangan 

harian serta melaksanakan proses penilaian sesuai dengan prosedur 

penilaian yang tetap, Meningkatkan kegiatan praktikum, Melaksanakan 

ulangan semester kelas VII dan VIII, Melaksanakan UN/UAS untuk Kelas 

IX, Kenaikan kelas yang meliputi penyusunan daftar nilai, rapat penentuan 

kenaikan kelas, penulisan raport dan pengumuman sekaligus pembagian 

raport, Perencanaan dan penerimaan santri baru, Mengadakan peringatan 
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hari-hari besar keagamaan serta Pengadaan ruang kelas baru, dan 

Meningkatkan pemeliharaan keindahan/kerindangan kebersihan sekolah. 

Rencana kerja jangka menengah merupakan tujuan yang akan 

dicapai kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang 

ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan 

mutu lulusan dan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana 

kerja jangka menengah. Rencana kerja sekolah merupakan rencana jangka 

menengah (4 tahun) dalam pengembangan sekolah atau madrasah. 

Program jangka panjang sebuah program yang bisa dilakukan bersama 

dengan program jangka pendek.
124

 

Berasarkan temuan yang didiskusikan dengan teori diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai manajer dalam menyusun 

program pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember menguatkan teori Gorton. Bahwa Langkah awal dalam 

penyusunan program, kepala sekolah Wustha pendidikan kesetaraan 

Wustha ini mengadakan rapat terlebih dahulu bersama para dewan guru 

untuk merencanakan program yang akan dilaksanakan terhadap sekolah. 

Setelah dilakukan rapat bersama dengan dewan guru, langkah selanjutnya 

adalah penetapan program sekolah. Penetapan program sekolah Wustha 

merupakan kesepakatan yang akan dilaksanakan dalam rangka 

mengoptimalkan sekolah. Jadi, kepala sekolah Wustha selalu mengadakan 

rapat terlebih dahulu dalam membuat program baru maupun dalam 
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pengevaluasian program sekolah yang sudah dijalankan sebelumnya. 

Program sekolah yang berupa jangka panjang, jangka pendek dan jangka 

menengah meliputi tentang kurikulum, kesantrian dan sarpras. Dan salah 

satu program tersebut juga merupakan dapat memberikan dampak positif 

terhadap pesantren. 

B. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Menggerakkan Staf 

Pendidikan Kesetaraan Wustha di pondok Pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember 

Kepala sekolah Wustha juga berperan sebagai kekuatan sentral 

yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. Dalam 

kesehariannya kepala sekolah selalu mengontrol kinerja guru, salah 

satunya dengan cara mengecek kehadiran guru ataupun staf. Kepala 

sekolah dalam mengkoordinir guru maupun staf dengan menerapkan 

prinsip tegas dan tugas. Maksudnya adalah kepala sekolah harus tegas 

kepada dewan guru dan dewan guru harus mempunyai kesadaran bahwa 

guru harus menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Hambatan yang 

dihadapi kepala sekolah Wustha dalam menggerakkan guru ataupun staf 

adalah ketika guru yang bermasalah masih mempunyai hubungan 

persaudaraan dengan pengasuh. Sehingga solusinya adalah kepala sekolah 

membangun koordinasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Berdasarkan hasil wawancara Siti ‘Azizatun Nisa’ selaku TU di 

pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro 

Jember mengatakan bahwa kepala sekolah dalam kesehariannya  selalu 
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melakukan pengawasan terhadap kinerja guru,  dengan cara kepala sekolah 

rutin dalam melakukan evaluasi, baik evaluasi jangka pendek atupun 

jangka panjang. Faktor yang mendukung kepala sekolah dalam 

mengontrol guru-guru maupun staf yang lainnya dapat dilihat dari 

kepribadian kepala sekolah yang baik, dan adanya hubungan yang 

harmonis antara atasan dan bawahan. 

Pernyataan tersebut dikuatkan teori Glenn A. Welsch, Hilton 

pengendalian atau controlling merupakan tahap yang menentukan dari 

proses manajemen. Oleh sebab itu, kemampuan untuk melakukan 

pengendalian merupakan salah satu fungsi dan peran manajer yang sangat 

penting. Pengendalian diartikan sebagai proses pemantauan aktivitas untuk 

menjamin bahwa standard dapat terlaksana sebagaimana yang 

direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan 

yang berarti.
125

 

Kepala sekolah Wustha bisa dikatakan disiplin, karena kepala 

sekolah selalu datang lebih awal dan selalu pulang paling akhir dan setiap 

harinya selalu seperti itu. Terkecuali ketika ada rapat antar kepsek 

pendidikan kesetaraan. Sesibuk apapun kepala sekolah selalu 

menyempatkan datang kesekolah dengan mengecek kehadiran dewan guru 

dan juga melihat kinerja dewan guru. 

Khoirul Afif Amrullah selaku kepala sekolah Wustha mengatakan 

bahwa dalam mengkoordinir guru atau menggerakkan para guru dan staf, 
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hal utama yang di lakukan adalah berawal dari perkenalan (pengenalan 

lembaga dan pribadi) kemudian membangun kemistri dan memahami 

karakter masing-masing dewan guru terlebih dahulu, lalu mengatur segala 

kegiatan yang ada disekolah sesuai dengan peraturan yang telah di 

tetapkan. 

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Teori Konntz dan O’Donnel 

menyatakan “ Directing and leading are the interpersonal aspects of 

managing by which subordinate are led to understand and contribute 

affectievely and eefficiency to the attainment of interprise objectives” 

bahwa pengarahan adalah hubungan antar aspek-aspek individual yang 

ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk 

dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan yang 

nyata. Jadi pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan 

untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah 

diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.
126

 

Khoirul Afif Amrullah selaku kepala sekolah Wustha mengatakan 

bahwa dalam mengkoordinir guru maupun staf dengan menerapkan prinsip 

tegas dan tugas. Maksudnya adalah kepala sekolah harus tegas kepada 

dewan guru dan dewan guru harus mempunyai kesadaran bahwa seorang 

guru harus menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.  

Pengarahan dalam lingkungan organisasi yang melibatkan 

lingkungan orang lain, tentunya dengan tata cara yang baik pula dengan 

                                                             
126

 Fathurrahman, Fungsi Manajemen Dalam Perspektif Qur’an dan Hadits, (Surabaya: Cipta 

Media Nusantara, 2021), 112-113. 



131 

 

 

 

cara menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas 

dan kewajibannya. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses 

implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang 

telah sebelumnya disusun, baik pada level manajerial maupun level 

operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu visi, misi, dan 

organisasi.
127

 

Adapun hambatan yang dihadapi kepala sekolah Wustha dalam 

menggerakkan guru ataupun staf adalah ketika guru yang bermasalah 

masih mempunyai hubungan persaudaraan dengan pengasuh pondok 

pesantren An-Nahdliyah. Masalahnya seperti tidak masuk tanpa 

keterangan, sering tidak menghadiri rapat. Sehingga guru tersebut banyak 

ketinggalan informasi-informasi sekolah dan siswa juga mengalami 

ketinggalan materi pelajrannya. Sehingga solusinya adalah kepala sekolah 

membangun koordinasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung 

kepada guru yang bermasalah tersebut. 

Dalam teori Mohammad Halim, dalam mengarahkan orang-orang 

yang ada dalam organisasi harus sesuai dengan peran masing-masing, 

sehingga tujuan organisasi dan bagian-bagiannya dapat dicapai.
128

 

Faktor membimbing dan memberikan peringatan sebagai hal 

penunjang demi suksesnya rencana, sebab jika hal itu diabaikan akan 

memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kelangsungan suatu roda 
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organisasi dan lain-lainnya. Proses penggerakan adalah memberikan 

perintah, pedoman nasehat, serta keterampilan dalam berkominikasi. 

Berasarkan temuan yang didiskusikan dengan teori diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai manajer dalam menggerakkan 

guru dan staf pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember menguatkan teori Konntz dan O’Donnel. 

Khoirul Afif Amrullah selaku Kepala sekolah Wustha juga berperan 

sebagai mengarahkan dan membimbing serta mengatur segala kegiatan 

yang ada di sekolah. Kepala sekolah juga menjadi kekuatan sentral yang 

menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. Langkah awal yang 

dilakukan kepala sekolah dalam menkoordinir guru maupun staf yaitu 

berupa pengenalan pribadi, pengenalan lembaga dan pembagian kerja. 

Kemudian membangun kemistri denagn baik memahami karakter masing-

masing dewan guru terlebih dahulu, lalu mengatur segala kegiatan yang 

ada disekolah sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Dalam 

kesehariannya kepala sekolah selalu mengontrol kinerja guru, salah 

satunya dengan cara mengecek kehadiran guru ataupun staf. Kepala 

sekolah dalam mengkoordinir guru maupun staf dengan menerapkan 

prinsip tegas dan tugas. Maksudnya adalah kepala sekolah harus tegas 

kepada dewan guru dan dewan guru harus mempunyai kesadaran bahwa 

guru harus menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. 
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C. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer dalam Mengoptimalkan 

Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan Wustha di Pondok 

Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember 

Sarpras di lembaga pendidikan kesetaraan Wustha pondok 

pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember masih belum bisa dikatakan 

memadai terutama dalam pembuatan ruang perpustakaan ini masih tidak 

ada, dikarenakan kurangnya dana. Jadi yang diutamakan dalam 

perlengkapan sarpras yaitu dimulai dengan pembelian kebutuhan sekolah 

dalam proses belajar dan mengajar. Suasana kantor yang cukup memadai 

walaupun didalamnya masih kurang lengkap atau optimal. Walupun sarana 

dan prasarana sekolah belum 100% memadai akan tetapi pendidikan 

kesetaraan Wustha lebih mengutamakan kebersihan, baik kebersihan 

diruang kelas maupun halaman sekolah. Pada intinya apapun yang sekolah 

miliki itu terjaga dan dipelihara dengan rapi. Sehingga warga sekolah 

betah dan nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran.  Dan 

kurangnya sarpras ini tidak mematahkan semangat para tenaga pendidik. 

Sehingga waka sarpras masih belum mempunyai catatan khusus mengenai 

sarpras. Waka sarpras hanya mempunyai data atau catatan sarpras yang 

ada di lemabag pendidikan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember. 

Khoirul Afif Amrullah selaku kepala sekolah pendidikan 

kesetaraan Wustha di pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember 

mengatakan bahwa Mengenai sarpras di Wustha ini masih belum bisa 
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dikatakan optimal atau kurang memadai, karena berkaitan modal. Dari 

pihak sekolah tidak ingin membebani wali santri. Di lembaga pendidikan 

kesetaraan wustha masih belum ada ruang perpustakaan, namun untuk 

ruang kelas disini sudah lengkap termasuk ada meja dan kursi. Mengenai 

kantor sudah ada walaupun didalamnya itu masih banyak hal yang harus 

dilengkapi. Jadi sarpras yang ada di lembaga ini belum memadai betul dan 

pihak sekolah masih belum bisa mengoptimalkan sarana dan prasarananya 

akan tetapi pembelajaran masih tetap berjalan dengan baik. Semua ruang 

sekolah selalu rapi dan bersih karena kebersihan tetap nomor satu, 

termasuk halaman sekolah sangat bersih dan terjaga. 

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh teori Hunt Pierce bahwa prinsip 

sarana dan prasarana ialah lahan bangunan sekolah hendaknya 

disesusuaikan dengan kebutuhan pendidikan, sebagai penanggung jawab 

harus mampu memelihara serta menggunakan bangunan dan tanah 

sekitarnya sehingga dapat membantu terwujudnya kesehatan dan 

keamanan, sebagai penanggung jawab sekolah bukan hanya mengetahui 

kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya tetapi harus 

memperhatikan seluruh keperluan alat alat pendidikan yang dibutuhkan 

oleh anak didiknya.
129

 

Inayatur Rohma selaku siswi pendidikan kesetaraan Wustha 

mengatakan bahwa walaupun sarpras kurang memadai akan tetapi, 

kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana masih tetap nomor satu. 
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Tempat sampah, sapu dan alat-alat kebersihan lainnya itu sudah lengkap 

dan selalu dijaga dalam ruang tersendiri di satukan dengan alat-alat yang 

lain. Sehingga siswa yang mempunyai jadwal piket itu tidak kebingungan. 

Manajemen sarana dan prasarana di lembaga pendidikan 

kesetaraan Wustha dalam pemeliharaannya dilakukan dengan pengecekan, 

apabila terjadi kerusakan maka waka sarpras segera memperbaikinya. 

Apabila tidak bisa diperbaiki, maka barang yang sudah tidak layak dipakai 

itu dijual dan hasilnya dimasukkan kedalam dana sarana prasarana 

sekolah. hakikatnya bertujuan agar seluruh sarana dan prasarana  yang 

dimiliki sekolah bisa dikelola dengan baik, diurus, memudahkan untuk 

pertanggung jawab dan merapikan gudang penyimpanan barang. Agar 

tidak menyulitkan dalam penggunaannya dan agar terurus dengan sangat 

rapi.  

Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan 

Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember merupakan 

suatu upaya sekolah untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana 

pendidikan yang dimiliki agar dapat digunakan sewaktu-waktu dalam 

kondisi baik. 

Maka paparan diatas juga sesuai dengan teori Ibrahim Bafadal 

yang mengemukakan bahwa ada beberapa macam pemeliharaan 

perlengkapan sarana dan prasarana sekolah. Ditinjau dari sifatnya, ada 

empat macam pemeliharaan perlengkapan pendidikan. Yang pertama, 

yaitu pemeliharaan bersifat pengecekan, kedua bersifat pencegahan, ketiga 
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bersifat perbaikan ringan, dan yang keempat pemeliharaan bersifat 

perbaikan berat.
130

 

Anis Riski Wardani selaku waka sarpras pendidikan kesetaraan 

Wustha di pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember mengatakan 

bahwa dalam pengoptimalan kebersihan sarpras sekolah ini menjadi 

tanggung jawab masing-masing penanggung jawab ruang kerja dan 

penanggung jawab masing-masing kelas. Terkait  pembelian sarana dan 

prasarana sekolah, Pihak lembaga hanya membeli apa yang di butuhkan 

dalam pembelajaran, seperti spidol penghapus dll. Dan itu yang pihak 

lembaga dahulukan dan lahan yang susuai dengan kebutuhan sekolah. 

Seperti halaman sekolah. Dalam sarpras di lembaga Wustha ini masih 

membutuhkan ruang kantor yang memadai, masih membutuhkan 

perpustakaan guna untuk menambah pengetahuan siswa/i wustha sekaligus 

untuk menjadi sumber belajar bagi mereka. Jadi masih belum ada catatan 

khusus tentang sarpras. Lembaga hanya mempunyai data atau catatan 

sarpras yang lembaga punya. Walaupun sarpras masih kurang memadai, 

akan tetapi kebersihan tetap nomor satu. Setiap ruang yang akan dipakai 

dalam pembelajaran selalu bersih begitupun halaman sekolah. Jadi, 

penduduk sekolah sangat nyaman dengan kebersihan sekolah. 

Berdasarkan teori Syaifuddin dalam bukunya bahwa manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan harus mempertimbangkan beberapa hal 

antara lain: 1) Meninjau kembali sarana prasarana pendidikan yang sudah 
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ada  agar bisa diketahui keadaan sarana dan prasarana pendidikan yang 

sudah ada agar bisa diketahui keadaan sarana prasarana tersebut, apakah 

ada yang perlu diperbaiki, ditambah, diubah, atau diganti, 2) 

mempertimbangkan biaya/dana dan menentukan sumber dana yang akan 

dipakai, 3) memberikan tanggung jawab kepada orang atau pengurus 

bidang perlengkapan khususnya untuk pelaksanaan pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan, serta mempunyai catatan sarpras (pengadaan dan 

penghapusan)
131

 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur 

dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan 

kontribusi secara optimla dan berarti pada jalannya proses pendidikan. 

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan 

sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang 

menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. 

Disamping itu juga alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara 

kuantitatif dan kualitatif, relevan dengan kebutuhan serta dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan 

pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid sebagai 

pelajar.
132

 

Berasarkan temuan yang didiskusikan dengan teori diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai manajer dalam 

mengoptimalkan sarana dan prasarana  pendidikan kesetaraan Wustha 
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 Syarifuddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2015), 61 
132

 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 49-50 
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pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember menguatkan teori Hunt 

Pierce dan teori Ibrahim Bafadal. Bahwa pendidikan kesetaraan Wustha 

menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan walaupun masih belum bisa 

katakana 100% memadai. Sebagai penanggung jawab, mampu memelihara 

sarpras dengan melakukan pemeliharaan, pengecekan dan perbaikan serta 

menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya untuk dapat membantu 

terwujudnya kesehatan dan keamanan. Salah satu Sarpras yang masih 

belum dimiliki lembaga pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren 

An-Nahdliyah Semboro Jember  yaitu ruang perpustakaan, dikarenakan 

kurangnya dana. Jadi yang diutamakan dalam perlengkapan sarpras yaitu 

dimulai dengan pembelian kebutuhan sekolah dalam proses belajar dan 

mengajar. Sehingga waka sarpras masih belum mempunyai catatan khusus 

mengenai sarpras. Waka sarpras hanya mempunyai data atau catatan 

sarpras yang ada di lembaga pendidikan Wustha pondok pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember. 

Walupun sarana dan prasarana sekolah belum 100% memadai akan 

tetapi pendidikan kesetaraan Wustha lebih mengutamakan kebersihan, 

baik kebersihan diruang kelas maupun halaman sekolah. Pada intinya 

apapun yang sekolah miliki itu terjaga dengan rapi. Sehingga warga 

sekolah betah dan nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran.  Dan 

kurangnya sarpras ini tidak mematahkan semangat para tenaga pendidik 

dan para siswa. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan paparan data  disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam  Menyusun 

Program Pendidikan Kesetaraan Wustha di Pondok Pesantren 

An-Nahdliyah Semboro Jember 

kepala sekolah pendidikan kesetaraan Wustha dalam menyusun 

program sekolah sebagai berikut: 

a. Mengadakan rapat bersama dewan guru dan staf 

b. Merencanakan atau menyusun program sekolah 

c. Menetapakan program sekolah 

d. Menjalankan program sekolah yang telah disepakati bersama. 

2. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Menggerakkan 

Staf Pendidikan Kesetaraan Wustha di pondok Pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember 

. Langkah awal yang dilakukan kepala sekolah dalam 

menkoordinir guru maupun staf yaitu: 

a. Pengenalan pribadi 

b. Pengenalan lembaga 

c. Pembagian kerja 

d. Membangun kemestri dengan baik 
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e. Memahami karakter masing-masing dewan guru 

f. Mengatur segala kegiatan yang ada disekolah dengan 

teratur 

g. Mengontrol kinerja guru dan staf 

h. Mengecek kehadiran guru dan staf  

i. Memberikan arahan 

j. Memegang prinsip tegas dan  

3. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer dalam Mengoptimalkan 

Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan Wustha di Pondok 

Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember 

Kepala sekolah dalam mengoptimalkan sarpras pendidikan 

kesetaraan Wustha adalah dengan cara: 

a. Melakukan pemeliharaan yang baik 

b. Melakukan pengecekan sarpras setiap bulan satu kali 

c. Melakukan perbaikan. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian diatas maka diajukan 

beberapa saran terutama kepada pihak yang terkait sebagai berikut: 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

Saran peneliti untuk lembaga yaitu: Pendidikan kesetaraan Wustha 

Pondok Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember perlu melibatkan 

orang tua siswa dalam mengelola lembaga guna untuk memajukan 

lembaga pendidikan kedepannya. 
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b. Kepala Madrasah 

Kepala sekolah menjadi panutan pertama dan utama yang lebih 

prima dalam mengelola dan menerapkan kegiatan sekolah sehingga 

kepala sekolah tetaplah memberikan kenyamanan dalam setiap 

mengambil kebijakan yang telah ditentukan dan menjadi sosok 

pemimpin yang diharapkan oleh semua kalangan khususnya untuk 

lembaga pendidikan kesetaraan Wustha sendiri. 

c. Bagi peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengembangkan 

kemampuan keilmuan dan dapat menerapkan pengetahuan, 

pengalaman khususnya tentang kepala sekolah sebagai manajer. 

d. Bagi pembaca 

Dengan membaca hasil penelitian, hendaknya dapat meningkatkan 

pemahaman, pengetahuan, dan menjadikan salah satu referensi 

maupun solusi dalam kepala sekolah sebagai manajer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdulmuid, Muhibbudin. 2013. Manajemen Pendidikan. Batang: Pengging 

Mangkunegaran. 

 

Ajabar. 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Deepublish. 

 

Amiruddin. 2020. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah SDN 12 Delta Pawan Kabupaten Ketapang. 

Pontianak: Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak. 

 

Andriesgo, Sulistyorini, Johan dkk. 2021.  Supervisi Pendidikan. Riau: Dotplus 

Publisher. 

 

Angger, Aditama, Roni. 2020. Pengantar Manajemen:Teori dan Aplikasi. 

Malang:AE Publishing.  

 

Bafadhal, Ibrahim.  Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, Vol. 6 No. 11, 

Januari 2017.  

 

Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori Dan 

Aplikasinya. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Bustamar dkk. 2016. Strategi Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Profesional 

Tenaga Kependidikan Pada SMA Negeri 5 Darussalam Banda Aceh, Jurnal 

Administrasi Pendidikan. Vol 4, No. 1.  

 

Danim, Sudarman 2012. Profesi  Kependidikan. Bandung: Alfabeta. 

Darmadi, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia Kepala sekolahan. 

Yogyakarta:  CV Budi Utama.  

 

Dewa Made Dwi Kamayuda. 2016. Perencanaan Strategi Bersaing Sekolah 

Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Swasta Salatiga, Jurnal: 

FKIP- Universitas Kristen Satya Wacana. Vol 32, No 2. 

 

Djunaedy, Anwar. 2020.  Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka Di SMA Negeri 1 Wonomulyo Polman. Makassar: 

Tesis UIN Alauddin Makassar. 

 

Elmazi, Erida. 2018. The Role Of Principal’s Power and Teacher Empowerment, 

European Scientific Jornal University of Triana,  ESJ, Vol 14, Issue 28, pp 

1-1 

 

 Ernist Discher. 1994. Hanbook Of Consumer Motifations. USA: McGraw-Hill 

Inc. 



143 

 

 

 

Fathurrahman. 2021. Fungsi Manajemen Dalam Perspektif Qur’an dan Hadits. 

Surabaya: Cipta Media Nusantara. 

    

Gorton. Richard A. 1976. School Administration: Challenge and Oppurtinity For 

Leadership. USA:WM. C. Brown Company Publisher. 
 

Hasanuddin Rahman. 2004. Manajemen. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 

 

Herujitto, M. Yayat. 2001.  Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Gramedia 

Widiasarana Indonesia. 

 

Hidayat Nur, dkk. 2019. Menjadi Kepala Sekolah Ideal, efektif dan efisien. 

Malang: CV literasi Nusantara. 

 

Ibnu Badar Tiranto. 2017. Desain Pengembangan Kurikulum. Depok:Kencana.  

 

Imanuddin, Sayed. 2020. Peran Kepala Sekolah Sebagai Administrator Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru Di MAN 3 Biruen. Biruen: Tesis UIN AR-

RANIRY.  

 

Indrawan, Irjus dkk. 2020. Manajemen Personalia Dan Kearsipan Sekolah. 

Klaten: Lakeisha 

 

Indra, Made. 2021. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Tahta Media Group. 

 

Kamayuda, Dewa Made Dwi. 2016. Perencanaan Strategi Bersaing Sekolah 

Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Swasta Salatiga. Jurnal: 

FKIP- Universitas Kristen Satya Wacana, Vol 32, No 2, Desember. 

 

Jayanti, Desy, 2020. Peran Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Motivasi Guru 

Dalam Melaksanakan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri 

Ketawanggede Malang. Malang: Tesis UIN Malang. 

 

Kementerian Agama. 2010. Mushaf Aisyah: Al-qur’an dan Terjemah . Jakarta: 

Jabal Raudhatul Jannah. 

 

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 Tentang 

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok 

Pesantren Salafiyah, Bab 1 Pendahuluan,1-2. 

 

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 3543 Tahun 2018 Tentang    

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok 

Pesantren Salafiyah. 

 

Kompri. 2017.  Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah. Jakarta: Kencana.  

 



144 

 

 

 

Majid, Nurcholis. 1997. Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan. 

Jakarta:Paramadina. 

 

Marmoah Siti. 2016. Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek. 

Yogyakarta: CV Budi Utama. 

 

Masram dkk. 2015.  Manajemen Sumber Daya Manusia. Sidoarjo: Zifatama 

Publisher. 

 

Murniati. 2008. Manajemen Stratejik. Bandung: Cipustaka Media Perintis. 

Mulyasa. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

 

Mulyasa. 2006. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

 

Mustari, Mohamad. 2013. Manajemen Pendidikan. Bandung: Arad  Press 

Moleong, Lexy J. 2009. Metodelogi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.  

 

Nasir, Ridlwan. 2005. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok 

Pesantren di Tengah Arus Perubahan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 

 

Nanang Fatah. 1996. landasan Manajemen Pendidikan . Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

 

Nur, Muhammad dkk. 2016. Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie, Jurnal Administrasi 

Pendidikan. Vol 4, No.1. 

 

Oberg, Diane dkk2021. The Role of The Principal in an Information Literate 

School Community Findigs From an International Research Project, IASL 

Annual Conference Proceedings University of Alberta Vol 10 pp 163-178. 

 

Oktari, Dahlia. 2019. Peran Kepala Sekolah Mengelola Sarana Prasarana Dalam 

Meningkatkan Proses Pembelajaran Penjaskes DI SMP Negeri 2 Rejang 

Lebong. Curup: Tesis IAIN Curup. 

 

Paudi, Sulistia dkk. 2020. Kinerja Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama 

Dilihat Dari Tugas Pokok Dan Fungsinya. Jurnal Manajemen Pendidikan. 

Vol. 2 No. 2. 

 

PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB 8 Standar 

Pengelolaan, Pasal 53. 

 



145 

 

 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, BAB I 

Ketentuan Umum Pasal 1 

 

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

Oeh Satuan Pendidikan Dasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian 

Pendidikan. Dan Menengah, Poin A Nomor 4. 

 

Purwanto, Ngalim. 2002. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung:PT 

Remaja Rosdakarya. 

 

Purwarminto. 2010. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.   

 

Ramadhan. 2019. Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer Dalam Menciptakan 

Sekolah Efektif Di SMP An-Nur Bulu Lawang Malang. Malang: Tesis 

Universitas Kanjuruhan Malang. 

 

Rusyan, H. A. Tabrani. 2013. Profesionalisme Kepala Sekolah. Jakarta: PT. 

Pustaka Dinamika 

 

Rosyadi, Yogi, Irfan. 2015. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP Cilawu Garut). Yogyakarta: Tesis 

Universitas Negeri Yogyakarta 

 

Saefullah. 2014. Manajemen Pendidikan Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.  

 

Saldana, J. M. B. Miles, A. M. Huberman. 2014. Qualitative Data Analysis: A 

Methods Sourcebook. Thired edition. California, SAGE Publication Inc. 

 

Saldana, J. M. B. Miles, Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif Edisi 3 

Penterjemah Tjejep Rohadi. Jakarta: Universitas Indonesia. 

 

Saldana, J. M. B. Miles, Huberman. 2014. Qualitatif Data Analysis. United State 

of Amerika: Arizone University. 

 

Suti’ah, Muhaimin dkk.  Manegement pendidikan:Aplikasi dalam penyusunan 

rencana pengembangan sekolah atau madrasah. Jakarta:Prenadamedia 

Group. 
 

Sirait, Jumaira. 2021. Komitmen Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Sekolah. 

Pekalongan:PT. Nasya Expanding Management. 
 

Suranto. 2019. Inovasi Manajemen Pendidikan Disekolah Kiat Jitu Mewujudkan 

Sekolah Nyaman Belajar. Surakarta:CV Oase Group. 
 



146 

 

 

 

Sukenda Egok Asep. 2019. Profesi Kependidikan. Semarang: CV. Pilar 

Nusantara. 
 

Sriwardona. 2019. Manajemen Pendidikan Menurut Al-qur’an. Jurnal Menata. 

Vol 2 No 2. 

 

Sukmana, Asep Jaya. 2019. Strategi Kepala Sekolah Dalam Pengembangan 

Rencana Kerja Sekolah. Jurnal: Al-Azhari, Vol 5, April-Juni. 

 

Susanto, Ahmad. 2018. Manajemen Peningkatan Kinerja Guru. Depok:Kencana. 

 

Susanto, Pendi. 2021. Best Practices Manajemen Sekolah. Ciamis:Tsaqifa 

Publishing. 

 

Sugiyono. 2011.  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif Dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

  

Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta. 

 

Suherman. 2021. Monograf Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter. 

Solok:CV Insan Cendekia Mandiri. 

 

Suyono. 2015. Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

(Studikasus di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tumpang Kabupaten Malang). 

Malang: Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

Syarifuddin. 2015. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat 

Press. 

 

Syarif, Zainuddin. 2019. Sejarah Sosial & Intelektual Pendidikan Islam. Batu: 

Literasi Nusatara. 
 

Syafile. 2002.  Al-qur’an dan Ilmu Administrasi. Jakarta: Rinea Cipta. 

 

Tambunan, Hardi. 2021. Manajemen Pendidikan. Bandung: CV Media Sains 

Indonesia. 

 

Tim Penyusun. 2018. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: IAIN Jember. 

 

Undang-undang Republik Indonesia No 18 Thn 2019 Tentang Pesantren, BAB I 

Ketentuan Umun Pasal 1 ayat (1) 

 

Wahjosumidjo. 2010. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada 

 

Well John C. Max. 2015. Good Leaders Ask Great Questions. Surabaya: PT 

Meuju Insan Cemerlang. 



147 

 

 

 

Yanah, Nur. 2018. Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan (Studi Multi Kasus Di MAN 1 Blitar Dan SMKN 1 Blitar). 

Tulubgagung: Tesis IAIN Tulungagung. 

 

Yuliejantiningsih, Yovitha. 2018. Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi 

Pendidikan Karakter Di SMP PGRI Peurwareja Klampok Kabupaten 

Banjarnegara). Semarang: Tesis Universitas PGRI Semarang. 

 

Zayadi, Ahmad dkk. 2008.  Buku Putih Pesantren Muadalah. Jakarta: Forum 

Komunikasi Pesantren Muadalah.  



104 
 

 



 

 

 

 

Lampiran 1 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Nuriyah Fikri Wahyuni 

NIM   : 203206010026 

Program Studi  : Manajemen Pendidikan Islam 

Institusi  : Pascasarjana UIN KHAS Jember 

 

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Peran 

Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Penerapan Pendidikan Kesetaraan 

Wustha Di Pondok Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember” ini secara 

keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-

bagian yang di rujuk pada sumbernya. 
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Lampiran 4 

IDENTITAS PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA 

PONDOK PESANTREN AN-NAHDLIYAH SEMBORO JEMBER 

 

Nama       : Pendidikan Kesetaran Wustha Pondok Pesantren An- Nahdliyah 

Nomor Statistik : 510035090012 

Tahun Pendirian : 2019 

Alamat   : Jalan Kencong Dusun Songon 

Desa/Kelurahan : Desa Pondokjoyo 

Kecamatan  : Kecamatan Semboro 

Kabupaten/Kota : Kabupaten jember 

Provinsi  : Jawa Timur 

Status Tanah  : Milik Sendiri 

Surat Penyelenggara : Piagam 

VISI: 

Terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil dan mandiri. 

MISI: 

- Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran Agama 

- Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan 

- Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, 

pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan 

- Menjalin kerjasama  yang harmonis antar warga sekolah, dan lembaga 

yang terkait. 

TUJUAN: 

- Mengembangkan budaya sekolah yang relegius melalui kegiatan 

keagamaan 

- Semua kelas melaksanakan pembelajaran aktif pada semua mata 

pelajaran.\ 
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WAKA KURIKULUM 

AGUS HARIANTTO, 
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TENAGA 

PENDIDIK/USTADZ 

TENAGA 

KEPENDIDIKAN 



 

 

 

 

Lampiran 6 

Tabel 1.1 

DATA DEWAN TENAGA PENDIDIK 

LEMBAGA PENDIDIKAN WUSTHA PONDOK PESANTREN AN-

NAHDLIYAH 

No Nama Tanggal Lahir Pengampu Mapel 

1 Khoirul Afif Amrullah, S.Sos. Jember, 03 Maret 1993 Akidah Akhlak 

2 M. Rifky Hidayatullah B, S.Pd. Jember, 09 September 1997 Fiqih 

3 Agus Hariyanto, S.Pd. Jember 04 Mei 1989 PKN 

4 Mohammad Alvin Wahid, S.Pd. Jember 10 April 1995 Al-qur’an Hadist 

5 Muhammad David H, S.S. Jember, 17 April 1993 Bahasa Indonesia 

6 Anis Riski Wardani, S.Pd. Jember 01 Juni 1995 Bahasa Arab 

7 Dwi Wijayanti, S.Pd. Probolinggo,08 Agustus 1992 SKI 

8 Siti Azizatun Nisa’, S.Pd. Jember, 30 April 1997 IPA 

9 Siti Oktafia, S.Pd. Jember, 27 Oktober 1994 IPS 

10 Haliza Fatini, S.Pd. Jember, 24 November 1998 Bahasa Inggris 

11 Hotim Layliah, S.Pd. Jember, 15 Desember 1993 Matematika 

 

Tabel 1.2 

DATA SISWA DAN SISWI WUSTHA 

No. NAMA KELAS 

1 Afdania Ainur Rosa Kelas 7 

2 Alfia Humairoh Kelas 7 

3 Aliatul Hasanah Kelas 7 

4 Alifatul Syahroni Kelas 7 

5 Ameliatul Ilmi Kelas 7 

6 Arina Manasikana Kelas 7 

7 Ayu Niken Gita Lestari Kelas 7 



 

 

 

 

8 Barikly Miyakler Ridho Kelas 7 

9 Fikri Annuriyansyah Fadilah Kelas 7 

10 Fina Pnadu Winata Kelas 7 

11 Firda Fajriyah Afiani Kelas 7 

12 Galang Aryansyah Rohman Kelas 7 

13 Igde Andika Pratama Kelas 7 

14 Ihsan  Kelas 7 

15 Imam Yahya Aditya Kelas 7 

16 Imaroh Marwatus Safa Kelas 7 

17 Mochammad Ravi Kelas 7 

18 Mohammad Andre Kelas 7 

19 Muhammad Hasby Kelas 7 

20 Muhammad Ramadhani Kelas 7 

21 Nur Khosniyatul Komariah Kelas 7 

22 Putri Hardiyanti Kelas 7 

23 Putri Rahmania Kelas 7 

24 Ramadhani  Kelas 7 

25 Ria Agustin Kelas 7 

26 Riskia Fitri Ramadhani Kelas 7 

27 Silvi Fitria Ramadhani Kelas 7 

28 Siti Nur Aini Kelas 7 

29 Siti Nur Aini Aprilia Kelas 7 

30 Ulil Albab Kelas 7 

31 Zumrotul Aula Kelas 7 

32 Ahmad David Maulana Kelas 8 

33 Ahmad Ferdiyanto Kelas 8 

34 Ahmad Sofyan Sauri Kelas 8 

35 Akbar Jaelani Kelas 8 

36 Arif Wahyudi Kelas 8 

37 Balqis Maisaroh Kelas 8 



 

 

 

 

38 Deriawan Alfarizal Kelas 8 

39 Filatur Rohmih Kelas 8 

40 Fina Alfiatus Sadiyah Kelas 8 

41 Kholisatur Intan Nurdiana Kelas 8 

42 Lutfiana Ramadhani Kelas 8 

43 Misael Josu Mamentu Kelas 8 

44 Moch Firman Ramadhani Kelas 8 

45 Mosarifa Kelas 8 

46 Muhammad Arifandi Kelas 8 

47 Muhammad Fajar Danu Saputra Kelas 8 

48 Muhammad Satia Adinata Kelas 8 

49 Nadiva Nur Habibah Kelas 8 

50 Nuril Istiana Kelas 8 

51 Resalina Putri Kelas 8 

52 Revil Nur Laila Kelas 8 

53 Riski Maulana Kelas 8 

54 Siti Nur Aisyah Kelas 8 

55 Zainur Rovik Kelas 8 

56 Anggik Dimas Setiawan Kelas 9 

57 Bunga Amelia Kelas 9 

58 Choirul Fatihin Kelas 9 

59 David Kelas 9 

60 Ike Wardhani Kelas 9 

61 Imam Rofi’i Kelas 9 

62 Inayatur Rohma Kelas 9 

63 Intan Nur Aini Kelas 9 

64 Jiva Lailatul Tarwiyah Kelas 9 

65 Khoirul Anam Kelas 9 

66 Mahrus Soleh Kelas 9 

67 Muhammad Arif Syaifuddin Kelas 9 



 

 

 

 

68 Muhammad Galih Ardiansyah Kelas 9 

69 Muhammad Sauqi Hamzah Kelas 9 

70 Muhammad Shaleh Kelas 9 

71 Muliyati Kelas 9 

72 Nur Hamida Kelas 9 

73 Nur Tri Cahyani Kelas 9 

74 Rani Matul Jannah Kelas 9 

75 Rofiki Kelas 9 

76 Zazkia Putri Ramadhani Kelas 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 7 

 

 

 

Tabel 1.3 

Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Wustha Pondok Pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember. 

 

No.  Nama Bangunan Jumlah 

Ruang 

Rusak  Keterangan  

1 Kantor 2 - Baik 

2 Ruang Kelas Putra 3 - Baik 

3 Ruang Kelas Putri 3 - Baik 

4 Kamar Mandi Putra 2 - Baik 

5 Kamar Mandi Putri 2 - Baik 

6 Kamar Mandi Guru 2 - Baik 

7 Aula 2 - Baik 

8 Koperasi Putra 1 - Baik 

9 Koperasi Putri 1 - Baik 

10 Gudang 1 - Baik 

11 UKS 2 - Baik 

12 Lapangan 1 - Baik 

13 Alat Pembelajaran 

(Spidol dll) 

6 - Baik 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi 20 Januari 2022 Pendidikan Kesetaraan Wustha 

  Semboro Jember 
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PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK (0 sd 1 Tahun) 

PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA 

A. Program Kurikulum 

1. Kurikulum 2013 

a. Mendalami isi kurikulum 2013, nara sumber dari pusat kurikulum 

b. Menyusun soal yang baik dan benar. 

2. Menyusun Program Pengajaran Membuat Rencana Program 

Pembelajaran (RPP) 

a. Mengadakan ulangan harian 

b. Mengadakan ulangan tengah semester 

c. Mengadakan ulangan umum (ujian semester) di masing-masing 

kelas VII, VIII dan IX. 

3. Menyampaikan laporan kemajuan 

a. Menyampaikan raport kelas VII, VIII dan IX setiap selesai ujian 

semester 

B. Program Kesantrian 

1. Penerimaan santri baru dilaksanakan oleh panitia PSB 

2. Penyusunan kelas 

a. Pendataan santri lanjut dan siswa mengulang (kelas VII, VIII, IX) 

b. Penyusunan kelas VII, VIII, IX 

c. Persiapan absensi kehadiran 

d. Pengaturan ruang kelas 

3. Kegiatan hari pertama sekolah 

a. Penyampaian aturan tata tertib sekolah 

b. Penyampaian kegiatan sekolah 

4. Pembacaan Asmaul Husna 

5. Pegelaran seni/class meeting 



 

 

 

 

a. Pencarian tempat lokasi 

b. Pengumpulan dana 

6. Pelepasan santri kelas IX 

Tiga hari setelah pengumuman UN siswa dikembalikan kepada orang 

tua seklaigus menyerahkan IJAZAH atau SKHUN asli. 

PROGRAM JANGKA MENENGAH (1 s/d 4 Tahun) 

PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA 

A. Kurikulum 

1. Pengadaan buku-buku pokok dan penunjang 

2. Meningkatkan professional guru dalam menganalisa soal dan ulangan 

harian serta melaksanakan proses penilaian sesuai dengan prosedur 

penilaian yang tetap. 

3. Meningkatkan kegiatan praktikum 

4. Melaksanakan ulangan semester kelas VII dan VIII 

5. Melaksanakan UN/UAS untuk Kelas IX 

6. Kenaikan kelas yang meliputi penyusunan daftar nilai, rapat penentuan 

kenaikan kelas, penulisan raport dan pengumuman sekaligus 

pembagian raport. 

B. Kesantrian 

a. Perencanaan dan penerimaan santri baru 

b. Mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan yang meliputi: 

1) Bulan Ramadhan 

2) Halal bihalal (idul fitri) 

3) Penyembelihan hewan qurban 

4) Peringatan Tahun baru Islam 

C. Perlengkapan/Sarana Prasarana 

a. Pengadaan ruang kelas baru 

b. Meningkatkan penataan dan pemeliharaan pertanaman dan halaman 

sekolah 



 

 

 

 

c. Meningkatkan pemeliharaan keindahan/kerindangan kebersihan 

sekolah yaitu: pengecatan gedung sekolah, penghijauan tanaman 

d. Pengadaan perlengkapan kebersihan sekolah 

PROGRAM JANGKA PANJANG (4 s/d 8 Tahun) 

PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA 

A. Bidang Kurikulum 

1. Melanjutkan program jangka pendek dan jangka menengah. 

2. Mengupayakan tingkat kelulusan mencapai 100% 

3. Mengupayakan kebutuhan guru selama kuantitatif, kualitatif dan 

berkelayakan 

B.  Bidang Kesantrian 

1. Meningkatkan kualitas input dengan seleksi yang ketat 

2. Mengaktifkan kegiatan hari pertama sekolah 

3. Mengupayakan pengiriman siswa ke berbagai lomba 

4. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti class meeting. 
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DOKUMENTASI  FOTO 

 

(Wawancara Kepada Kepala Sekolah Pendidikan Kesetaraan Wustha 

Pondok Pesantren An-Nahdliyah tentang penyusunan program 

sekolah,mengkoordinir staf dan mengoptimalkan sarpras sekolah) 

 

 



 

 

 

 

 

 

(Wawancara Kepada TU mengenai penetapan program sekolah sekaligus 

kepala sekolah sebagai manajer di Pendidikan Kesetaraan Wustha Pondok 

Pesantren An-Nahdliyah) 

 

(Wawancara Kepada Waka Sarpras mengenai cara mengelola sarpras 

Pendidikan Kesetaraan Wustha Pondok Pesantren An-Nahdliyah) 



 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara Kepada Salah Satu Tenaga Pendidik mengenai program 

sekolah kepala sekolah sebagai manajer di  Pendidikan Kesetaraan Wustha 

Pondok Pesantren An-Nahdliyah) 

 



 

 

 

 

(Wawancara Kepada Salah Satu Siswi  mengenai kepala sekolah, program 

sekolah sekaligus sarpras Pendidikan Kesetaraan Wustha Pondok Pesantren 

An-Nahdliyah) 

 

(Kegiatan Pembacaan Asmau Husna) 

 

 

 

(Salah Satu Program Sekolah (Class Meeting) Siswa Wustha) 
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TRANSKIP INTERVIEW 

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER DALAM 

PENERAPAN PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA DI PONDOK 

PESANTREN AN-NAHDLIYAH SEMBORO JEMBER 

 

Informan  : 01 

Narasumber  : Khoirul Afif Amrullah, S.Sos 

Jabatan                        : Kepala Sekolah Pendidikan Kesetaraan Wustha Ponpes      

An-Nahdliyah 

Hati/Tanggal  : Senin, 03 Januari 2022 

 

No  Peneliti Informan 

1 Upaya apa yang dilakukan kepala 

sekolah dalam mengelola dan 

menyusun program pendidikan 

kesetaraan Wustha pondok pesantren 

An-Nahdliyah Semboro Jember? 

“Saya belum pernah menjabat 

sebagai kepala sekolah, dan ini 

kali pertama saya menjabat. Dan 

sayapun bukan lulusan Manajemen 

Pendidikan Islam. Tapi saya 

sampai sekarang masih sering 

membaca buku-buku MPI 

sekaligus mengoleksi. Jadi, apa 

yang saya baca atau yg di peroleh 

dari buku tersebut kemudian saya 

terapkan di lembaga. Selain itu 

saya juga sering mengikuti 

seminar, workshop dan diklat. 

Walaupun pendidikan kesetaraan 

Wustha ini baru diterapkan, akan 

tetapi saya bersama dewan guru 

selalu berusaha memberi yang 

terbaik untuk sekolah maupun 

untuk siswa dengan diadakannya 

program sekolah yang memang 

belum ada sebelumnya” 

2 Langkah awal seperti apa kepala “Dalam menetapakan program 



 

 

 

 

sekolah dalam menyusun program 

pendidikan kesetaraan Wustha pondok 

pesantren An-Nahdliyah Semboro 

Jember? 

sekolah, saya bersama dewan guru 

selalu merencanakan program apa 

saja yang akan diterapkan dalam 

sekolah dengan dilakukan rapat 

bersama dewan tenaga pendidik” 

3 Program yang diadakan sekolah terdiri 

dari program apa saja? 

“disekolah ini terdapat program 

sekolah yakni dari waka kurikulum 

itu sendiri lalu program dari waka 

kesantrian dan didukung oleh 

kegiatan-kegiatan yang lain” 

4 Bagaimanakah kepala sekolah dalam 

mengkoordinir guru dan staf 

pendidikan kesetaraan Wustha pondok 

pesantren An-Nahdliyah semboro 

Jember? 

“dalam mengkoordinir guru 

maupun staf saya menerapkan 

prinsip tegas dan tugas. 

Maksudnya adalah saya harus 

tegas kepada dewan guru dan 

dewan guru harus mempunyai 

kesadaran bahwa beliau harus 

menjalankan tugasnya sebagai 

guru ataupun tenaga pendidik” 

5 Langkah awal seperti apa yang 

dilakukan kepala sekolah dalam 

menggerakkan ataupun mengarahkan 

guru dan staf pendidikan kesetaraan 

Wustha pondok pesantren An-

Nahdliyah semboro Jember? 

“Saya selaku kepala sekolah 

Wustha dalam mengkoordinir guru 

atau menggerakkan para guru dan 

staf, hal utama yang saya lakukan 

adalah berawal dari perkenalan 

(pengenalan lembaga dan pribadi) 

kemudian membangun kemistri 

dan memahami karakter masing-

masing dewan guru terlebih 

dahulu, lalu memberikan arahan 

atau pengenalan lembaga kepada 

semua dewan guru maupun staf” 

6 Hambatan seperti apa yang dialami 

kepala sekolah dalam mengkoordinir 

guru dan staf pendidikan kesetaraan 

Wustha pondok pesantren An-

Nahdliyah semboro Jember? 

“Adapun hambatan dalam 

mengkoordinir guru salah satunya 

adalah ketika guru yang 

bermasalah itu masih mempunyai 

hubungan persaudaraan dengan 

pengasuh, dan inilah yang 

membuat saya agak bingung harus 

bagaimana. Masalahnya seperti 

tidak masuk tanpa keterangan, 

sering tidak menghadiri rapat. 

Sehingga guru tersebut banyak 

ketinggalan informasi-informasi 

sekolah dan siswa juga mengalami 

ketinggalan materi pelajrannya 

Sehingga solusinya adalah saya 



 

 

 

 

membangun koordinasi, baik 

secara langsung ataupun tidak 

langsung dengan beliau. Saya juga 

masih membutuhkan saran yang 

membangun terciptanya suasana 

kekeluargaan dengan para dewan 

guru” 

7 Apakah sarana dan prasarana di 

pendidikan kesetaraan Wustha sudah 

memadai? 

“Mengenai sarpras di Wustha ini 

masih belum bisa dikatakan 

optimal atau kurang memadai” 

8 Hambatan seperti apa dalam 

melengkapi sarpras pendidikan 

kesetaraan Wustha pondok pesantren 

An-Nahdliyah semboro Jember? 

“belum bisa dikatakan optimal 

atau kurang memadai, karena 

berkaitan modal. Dan kami tidak 

ingin membebani wali santri. Di 

lembaga ini masih belum ada 

perpustakaan, namun untuk ruang 

kelas disini sudah lengkap dengan 

memakai meja dan kursi. Untuk 

kamar mandi guru dan siswa 

termasuk halaman sekolah sangat 

memadai. Mengenai kantor sudah 

ada walaupun didalamnya itu 

masih banyak hal yang harus 

dilengkapi. Jadi sarpras yang ada 

di lembaga ini belum memadai 

betul dan kami masih belum bisa 

mengoptimalkan sarana dan 

prasarananya akan tetapi” 

9 Dengan sarpras yang masih belum bisa 

dikatakan memadai, apakah proses 

KBM berjalan dengan baik? 

“pembelajaran masih tetap berjalan 

dengan baik Semua ruang sekolah 

selalu rapi dan bersih karena 

kebersihan tetap nomor satu, 

termasuk halaman sekolah sangat 

bersih, luas dan terjaga” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP INTERVIEW 

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER DALAM 

PENERAPAN PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA DI PONDOK 

PESANTREN AN-NAHDLIYAH SEMBORO JEMBER 

Informan  : 02 

Narasumber  : Siti Azizatun Nisa’, S.Pd 

Jabatan  : Kepala TU 

Hati/Tanggal  : Senin, 03 Januari 2022 

No Peneliti Informan 

1 Program seperti apa yang 

diadakan pendidikan 

kesetaraan Wustha Pondok 

Pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember? 

“Untuk bulan januari ini ada program baru 

yaitu Class Meeting dan program ini belum 

pernah ada sebelumnya. Program tersebut 

sudah di sepakati bersama pada awal januari, 

yang dimana program ini insya Allah akan 

dilaksanakan pada tgl 15 Januari 2022” 

2 Apakah program yang ada 

disekolah merupakan ide dari 

kepala sekolah atau 

bagaimana? 

“ Menurut saya pribadi kepala sekolah 

Wustha ini tidak melakukan semena-mena 

dalam merencanakan program sekolah. 

Beliau selalu mengadakan rapat terlebih 

dahulu dengan memberikan kesepakatan 

dengan saya dan rekan-rekan untuk 

menyuarakan pendapat. Jika bantuan dari ide 

kami cocok maka kepala sekolah menerima 

pendapat tersebut” 

3 Apakah program sekolah di 

pendidikan kesetaraan 

Wustha ini terdapat program 

jangka pendek, menengah 

dan jangka panjang? 

“iya disini terdapat program jangka panjang, 

program jangka pendek maupun jangka 

menengah 

4 Bagaimana kepala sekolah 

dalam mengkoordinir guru 

dan staf? 

“Dalam kesehariannya, kepala sekolah 

selalu melakukan pengawasan terhadap 

kinerja guru dengan cara kepala sekolah 

rutin dalam melakukan evaluasi, baik 

evaluasi jangka pendek atupun jangka 

panjang. Faktor yang mendukung kepala 

sekolah dalam mengontrol saya dan guru-

guru yang lainnya dapat dilihat dari 

kepribadian kepala sekolah yang baik, dan 

adanya hubungan yang harmonis antara 

atasan dan bawahan.” 



 

 

 

 

TRANSKIP INTERVIEW 

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER DALAM 

PENERAPAN PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA DI PONDOK 

PESANTREN AN-NAHDLIYAH SEMBORO JEMBER 

 

Informan  : 03 

Narasumber  : Siti Oktafia, S.Pd 

Jabatan  : Tenaga Pendidik 

Hati/Tanggal  : Sabtu, 05 Januari 2022 

 

No  Peneliti Informan 

1 Bagaimana kepala sekolah 

dalam menyusun program 

pendidikan kesetaraan Wustha? 

“Setiap mengadakan ataupun 

merencanakan sebuah program sekolah, 

kepala sekolah selalu mengadakan rapat 

dan tidak semena-mena dalam 

menjalankan program sekolah. Seperti 

program yang sudah berjalan sampai saat 

ini, yang dimana program tersebut yaitu 

siswa/I diharuskan untuk mengikuti 

kegiatan pembacaan Al-Qur’an juz 30 

setiap hari pada jam 17.00-17.15 wib yang 

dilaksanakan di pondok pesantren An-

Nahdliyah. Dan kegiatan tersebut dapat 

memberikan dampak positif bagi pondok 

pesantren, dan terdapat juga kegiatan yang 

lainnya seperti pembacaan Asmaul Husna 

sebelum masuk kelas” 

2 Apakah kepala sekolah selalu 

datang tepat waktu? 

“Menurut saya kepala sekolah bisa 

dikatakan disiplin. Beliau selalu datang 

lebih awal dan selalu pulang paling akhir 

dan setiap harinya selalu seperti itu. 

Terkecuali ketika ada rapat antar kepsek 

pendidikan kesetaraan” 

3 Apakah kepala sekolah selalu 

mengkoordinir tenaga 

pendidik? 

“Sesibuk apapun beliau selalu 

menyempatkan datang ke sekolah dengan 

mengecek kehadiran dewan guru dan juga 

melihat kinerja dewan guru” 

 



 

 

 

 

TRANSKIP INTERVIEW 

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER DALAM 

PENERAPAN PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA DI PONDOK 

PESANTREN AN-NAHDLIYAH SEMBORO JEMBER 

 

Informan  : 04 

Narasumber  : Anis Riski Wardani, S.Pd 

Jabatan  : Waka Sarpras 

Hati/Tanggal  : Rabu, 05 Januari 2022 

 

No  Peneliti Informan 

1 Bagaimana sekolah dalam 

memelihara sarpras dengan 

baik? Dan apakah ada catatan 

khusus mengenai sarpras? 

“dalam pengoptimalan pemeliharaan dan 

kebersihan sarpras sekolah ini menjadi 

tanggung jawab masing-masing 

penanggung jawab ruang kerja dan 

penanggung jawab masing-masing kelas 

Dalam sarpras di lembaga Wustha ini 

masih membutuhkan ruang kantor yang 

memadai, masih membutuhkan 

perpustakaan guna untuk menambah 

pengetahuan siswa/i wustha sekaligus 

untuk menjadi sumber belajar bagi mereka. 

Jadi masih belum ada catatan khusus 

tentang sarpras. Kami hanya mempunyai 

data atau catatan sarpras yang kita punya.” 

2 Pembelian seperti apa yang 

didahului sekolah terkait 

berjalannya proses belajar 

mengajar? 

“Terkait sarpras Kami hanya membeli apa 

yang butuhkan dalam pembelajaran, seperti 

spidol penghapus dll. Dan itu yang kami 

dahulukan dan lahan yang susuai dengan 

kebutuhan sekolah. Seperti halaman 

sekolah” 

3 Apakah semua ruangan yang 
dimiliki sekolah sudah 

memadai atau tidak? 

“Masih belum memadai, Walaupun sarpras 
disini masih kurang memadai, akan tetapi 

kebersihan tetap nomor satu. Setiap ruang 

yang akan dipakai dalam pembelajaran ini 

selalu bersih begitupun halaman sekolah. 

Jadi, penduduk sekolah sangat nyaman 

dengan kebersihan sekolah. Manajemen 



 

 

 

 

sarana dan prasarana di lembaga 

pendidikan kesetaraan Wustha dalam 

pemeliharaannya dilakukan dengan 

pengecekan, apabila terjadi kerusakan 

maka waka sarpras segera 

memperbaikinya. Apabila tidak bisa 

diperbaiki, maka barang yang sudah tidak 

layak dipakai itu dijual dan hasilnya 

dimasukkan kedalam dana sarana 

prasarana sekolah. hakikatnya bertujuan 

agar seluruh sarana dan prasarana  yang 

dimiliki sekolah bisa dikelola dengan baik, 

diurus, memudahkan untuk pertanggung 

jawab dan merapikan gudang penyimpanan 

barang. Agar tidak menyulitkan dalam 

penggunaannya dan agar terurus dengan 

sangat rapi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP INTERVIEW 

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER DALAM 

PENERAPAN PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA DI PONDOK 

PESANTREN AN-NAHDLIYAH SEMBORO JEMBER 

 

Informan  : 05 

Narasumber  : Inayatur Rohma 

Jabatan  : Siswi Wustha 

Hati/Tanggal  : Sabtu, 08 Januari 2022 

 

 

No Peneliti Informan 

1 Apakah sekolah ada perubahan 

dari tahun ke tahun? 

“Semakin tahun sekolah ini sudah 

menjalankan beberapa program sehingga 

saya dan teman-teman semakin semangat, 

semua teman-teman seperjuangan serentak 

untuk ikut kegiatan tersebut” 

2 Apakah kepala sekolah juga 

ikut andil dalam pelaksanaan 

program sekolah? 

“iya, kepala sekolah selalu mengontrol 

siswa/i untuk mengikuti program yang ada 

di sekolah” 

3 Siswa/i yang tidak mengikuti 

program sekolah apakah ada 

sanksi tersendiri? 

“jika tidak ada yang mengikuti maka 

kepala sekolah bertindak tegas untuk 

memberikan sanksi kepada teman-teman 

seperjuangan, pada intinya kegiatan yang 

sekarang sangat jauh berbeda dengan 

tahun-tahun sebelumnya” 

4 Bagaimana dengan adanya 

sarpras yang kurang memadai 

di pendidikan kesetaraan 

Wustha ini? 

“walaupun sarpras kurang memadai akan 

tetapi, kebersihan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana masih tetap nomor satu.” 

5 Apakah ada ruang tersendiri 

terakit pemeliharaan sarpras 

yang dimiliki sekolah termasuk 

alat-alat kebersihan? 

“Tempat sampah, sapu dan alat-alat 

kebersihan lainnya itu sudah lengkap dan 

selalu dijaga dalam ruang tersendiri di 

satukan dengan alat-alat yang lain. 

Sehingga siswa yang mempunyai jadwal 

piket itu tidak bingung.” 

 



 

 

 

 

Lampiran 11 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER DALAM 

PENERAPAN PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA DI PONDOK 

PESANTREN AN-NAHDLIYAH SEMBORO JEMBER 

 

 

No Obyek Observasi Hasil Observasi 

1 Menyusun Program: 

a. Rapat penyusunan program 

sekolah 

b. Kegiatan program sekolah 

 

2 Menggerakkan staf: 

a. Mengecek kehadiran guru 

b. Melihat kinerja guru 

 

3 Sarana dan prasarana 

a. Pemeliharaan sarpras 

b. Kondisi sarpras 

c. Suasana ruang sekolah 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 12 

 

PEDOMAN INTERVIEW 

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER DALAM 

PENERAPAN PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA DI PONDOK 

PESANTREN AN-NAHDLIYAH SEMBORO JEMBER 

1. Kepada Kepala Sekolah Pendidikan Kesetaraan Wustha Pondok Pesantren 

An-Nahdliyah Semboro Jember. 

a. Upaya apa yang dilakukan kepala sekolah dalam mengelola dan 

menyusun program pendidikan kesetaraan Wustha pondok 

pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember? 

b. Langkah awal seperti apa kepala sekolah dalam menyusun program 

pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember? 

c. Program yang diadakan sekolah terdiri dari program apa saja? 

d. Bagaimana kepala sekolah dalam mengkoordinir guru maupun staf 

pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember? 

e. Langkah awal seperti apa yang dilakukan kepala sekolah dalam 

menggerakkan ataupun mengarahkan guru dan staf pendidikan 

kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro 

Jember? 

f. Hambatan seperti apa yang dialami kepala sekolah dalam 

mengkoordinir guru dan staf pendidikan kesetaraan Wustha 

pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember? 

g. Apakah sarana dan prasarana di pendidikan kesetaraan Wustha 

sudah memadai? 



 

 

 

 

h. Hambatan seperti apa dalam melengkapi sarpras  pendidikan 

kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro 

Jember? 

i. Dengan sarpras yang masih belum bisa dikatakan memadai, apakah 

proses KBM berjalan dengan baik pendidikan kesetaraan Wustha 

pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember? 

2. Kepada Staf TU Pendidikan Kesetaraan Wustha Pondok Pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember 

a. Program seperti apa yang diadakan pendidikan kesetaraan Wustha 

pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember? 

b. Apah program yang ada di sekolah merupakan ide dari kepala 

sekolah atau bagaiamana? 

c. Apakah program sekolah di pendidikan kesetaraan Wustha terdapat 

program jangka pendek, jangka menengah dan jnagka panjang? 

d. Bagaimana kepala sekolah dalam mengkoornir guru dan staf 

pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember? 

3. Kepada Tenaga Pendidik Pendidikan Kesetaraan Wustha Pondok 

Pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember 

a. Bagaimana kepala sekolah dalam menyusun program pendidikan 

kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro 

Jember? 

b. Apakah kepala sekolah selalu datang tepat waktu? 

c. Apakah kepala sekolah selalu mengkoordinir tenaga pendidik di 

pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember? 

d. Bagaimana cara kepala sekolah dalam mengarahkan tenaga 

pendidik? 

4. Kepada waka sarpras Pendidikan Kesetaraan Wustha Pondok Pesantren 

An-Nahdliyah Semboro Jember 



 

 

 

 

a. Bagaimana sekolah dalam memelihara sarpras dengan baik di 

pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember? 

b. Pembelian sarpras seperti apa yang didahului sekolah terkait 

berjalannya proses belajar mengajar di pendidikan kesetaraan 

Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah Semboro Jember? 

c. Apakah semua ruangan yang dimiliki sekolah sudah memadai atau 

tidak? 

5. Kepada Siswi Pendidikan Kesetaraan Wustha Pondok Pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember 

a. Apakah sekolah ada perubahan dari tahun ke tahun? 

b. Apakah kepala sekolah juga ikut andil dalam pelaksanaan program 

sekolah? 

c. Siswa yang tidak mengikuti program sekolah apakah ada sanksi 

tersendiri di pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-

Nahdliyah Semboro Jember? 

d. Bagaimana dengan adanya sarpras yang kurang memadai di 

pendidikan kesetaraan Wustha pondok pesantren An-Nahdliyah 

Semboro Jember? 

e. Apakah ada ruang tersendiri terkait alat-alat kebersihan? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 13 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAJER DALAM 

PENERAPAN PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA DI PONDOK 

PESANTREN AN-NAHDLIYAH SEMBORO JEMBER 

No ASPEK KONDISI DESKRPSI 

YA TIDAK 

1 Letak Geografis Sekolah    Didapat dari 

profil pendidikan 

kesetaraan 

Wustha PP An-

Nahdliyah 

Semboro Jember 

2 Visi Dan Misi    Didapat dari 

profil pendidikan 

kesetaraan 

Wustha PP An-

Nahdliyah 

Semboro Jember 

3 Struktur Organisasi    Didapat dari 

profil pendidikan 

kesetaraan 

Wustha PP An-

Nahdliyah 

Semboro Jember 

4 Data Dewan Tenaga Pendidik    Didapat dari arsip 

TU pendidikan 

kesetaraan 



 

 

 

 

Wustha PP An-

Nahdliyah 

Semboro Jember 

      

5 Data Siswa Dan Siswi    Didapat dari arsip 

TU pendidikan 

kesetaraan 

Wustha PP An-

Nahdliyah 

Semboro Jember 

6 Kegiatan Program Sekolah    Didapat saat 

Observasi di 

Pendidikan 

Kesetaraan 

Wustha PP An-

Nahdliyah 

Semboro Jember 

7 Data Sarana Dan Prasarana    Didapat dari arsip 

Waka Sarpras 

pendidikan 

Kesetaraan 

Wustha PP An-

Nahdliayh 

semboro Jember 

8 Data Program Sekolah    Didapat dari arsip 

TU pendidikan 

kesetaraan 

Wustha PP An-

Nahdliyah 

Semboro Jember 
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