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Abstract 

         This study aims to determine how the role of the principal in improving teacher performance. 

The subjects of this study were the Head of Kindergarten and Group B teachers consisting of 2 

teachers. Data collection techniques using observation and interviews and documentation which are 

processed and analyzed through qualitative descriptive techniques. The results showed that the role 

of the principal in improving teacher performance was carried out through several roles. In the 

planning role, the principal prepares a work program every year, compiles the school curriculum, 

strives to provide school facilities and infrastructure, prepares a school budget plan, and carries out 

extracurricular activities or mentoring to teachers and even parents and conducts regular meetings. 

Every month. The principal in leading teachers to improve teacher performance is carried out by 

dividing the main tasks and functions of each class teacher, every month the principal conducts 

evaluation meetings related to the learning process carried out by the teacher, controls teacher 

teaching activities and provides and provides facilities used by teachers in learning process. The 

results of the principal's role in improving teacher performance show that teachers are able to 

design learning curricula, make learning tools such as prota, promes, RPPM, RPPH and 

assessment tools. The teacher is also able to manage the learning process well and make use of the 

media and facilities provided. The efforts made by the principal in improving teacher performance 

are by dividing teacher duties according to the competence or ability of the teacher, supervising 

learning and encouraging teachers to develop themselves in participating in training activities 

related to the potential of PAUD teachers. 

Keywords: Role of Principal, Teacher Performance 

 

PENDAHULUAN  

       

Pendidikan merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan pembangunan nasional. 

Dengan pendidikan, sumber daya manusia 

bangsa Indonesia menjadi berkualitas dan 

siap bersaing dikanca global. Berbagai upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menyiapkan SDM bangsa yang berkualitas. 

Landasan konseptual yang mendasari 

pentingnya pendidikan anak usia dini adalah 

penemuan para ahli tentang tumbuh kembang 

anak, khususnya dibidang neuroscience dan 

psikologi. (Wiyani, 2018). 

       Suatu lembaga pendidikan dapat 

dikatakan sebagai lembaga pendidikan 

bermutu dapat dilihat dari jumlah anak didik 

yang ada, proses pembelajaran yang ideal 

yang sesuai dengan standar pendidikan anak 

usia dini, pemenuhan sarana dan prasarana, 

guru yang memadai, serta biaya pendidikan. 

Akan tetapi dari komponen-kompoenen 

tersebut yang lebih banyak berperan dalam 

penddikan anak usia dini adalah guru itu 

sendiri, karena gurulah yang akan 

menghadapi berbagai tantangan dalam 
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kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu 

pendidikan yang bermutu sangat 

membutuhkan tenaga kependidikan yang 

profesional.  

       Guru sebagai tenaga pendidik yang 

profesional bergantung pada kecakapan dan 

kebiajksanaan pemimpinnya, karena kepala 

Taman Kanak-kanak yang akan memegang 

kendali atas segala hal yang ada dalam 

lembaga pendidikan tersebut, dan menjadi 

kepala Taman Kanak-kanak yang ideal, 

seharusnya mampu memahami kemampuan 

diri dalam memimpin sebuah lembaga 

pendidikan untuk meminimalisir kesalahan 

dalam kepemimpinannya.  

        Kepala TK harus senantiasa belajar dan 

meningkatkan kemampuan diri serta 

kompotensi agar mampu menjadi kepala TK 

yang profesional, karena dalam 

penyelenggaraan PAUD disuatu lembaga dan 

segala proses berhubungan erat dengan 

pengelola PAUD, termasuk pada Taman 

Kanak-kanak  yang banyak beperan dalam 

penyelenggaraan PAUD. Seperti halnya 

meningkatkan mutu pendidikan, menyusun 

kegiatan pendidikan, mengelola administrasi 

pendidikan dan menyusun teladan bagi setiap 

tenaga kependidikan disuatu lembaga PAUD. 

Dalam penyelenggaraan lembaga PAUD, 

kepala Taman Kanak-kanak  bertujuan untuk 

membuat suatu lembaga pendidikan tersebut 

menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas 

dan memiliki mutu pendidikan. 

        Peran kepala Taman Kanak-kanak 

sangatlah dibutuhkan untuk menjadi motor 

penggerak bagi semua tenaga pendidikan 

PAUD dan staf PAUD, karena kepala Taman 

Kanak-kanak merupakan salah satu 

komponen pendidikan yang paling berperan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Seperti yang diungkapakan oleh Mulyasa 

(2009) bahwa: erat hubungannya antara mutu 

kepala Taman Kanak-kanak  dengan berbagai 

aspek kehidupan dilembaga PAUD seperti 

disiplin sekolah, iklim budaya sekolah dan 

menurunnya perlaku nakal peseta didik atau 

nilai moral dan agama anak.  

          Dalam merancang komponen 

pendidikan yang bermutu, setiap lembaga 

pendidikan tentunya memiliki cara dan 

strateginya masing-masing yang akan 

membedakan lembaga tersebut dengan 

lembaga lainnya. Pada masa yang akan 

datang pendidikan dan pengetahuan sangatlah 

berperan besar dalam setiap sisi kehidupan, 

maka dari itu banyak lembaga pendidikan 

yang berlomba-lomba untuk memperbaiki 

mutu pendidikan khususnya pada pendidikan 

anak usia dini, perbaikan mutu ini dilakukan 

agar lembaga pendidikan dapat diminati oleh 

semua kalangan masyarakat.       

          Berdasarkan hasil pengamatan  yang 

dilakukan, diketahui bahwa kepala sekolah 

Taman Kanak-kanak Kuncup Sorumba 

mampu menyusun rencana program kerja 

guna meningkatkan produktivitas dan 

mengarahkan kinerja personil sekolah agar 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Program kerja tersebut disusun oleh kepala 

sekolah per tahun pelajaran  yang meliputi 

pengelolaan dan pengembangan semua 

bidang mulai dari kurikulum, kesiswaan, 
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sarana prasarana, hubungan masyarakat, 

pendidik dan tenaga kependidikan, 

keagamaan, ketatausahaan, serta bidang 

umum. Salah satu kegiatan yang ada dalam 

program kerja yaitu pelaksanaan supervisi 

pembelajaran yang rutin dilakukan oleh 

kepala sekolah setiap satu bulan sekali. 

          Hasil dokumen supervisi menunjukkan 

bahwa sebagian besar guru di Taman Kanak-

kanak Kuncup Sorumba Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

memiliki kinerja yang baik. Guru di Taman 

Kanak-kanak Kuncup Sorumba sudah mampu 

menyusun rencana pembelajaran dengan baik 

serta terampil dalam mengelola kelas. 

Namun, dari hasil supervisi tersebut juga 

diketahui ada beberapa guru yang memiliki 

permasalahan dalam kinerjanya. Identifikasi 

permasalahan tersebut adalah guru masih 

menggunakan metode pembelajaran 

konvensional serta lemahnya orientasi pada 

sistem belajar peserta didik. Meskipun 

supervisi rutin dilakukan oleh kepala sekolah 

akan tetapi pelaksanaannya belum efektif, 

sehingga masih ada beberapa guru yang 

kinerjanya belum optimal.  

           Peran merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan (status) yang dimiliki oleh 

seseorang, sedangkan status merupakan 

sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki 

seseorang apabila seseorang melakukan hak-

hak dan kewajiban- kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

fungsi. Hakikatnya peran juga dapat 

dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan 

tertentu. Kepribadian seseorang `juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus 

dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya 

tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan 

atau diperankan pimpinan tingkat atas, 

menengah maupun bawah akan mempunyai 

peran yang sama (Mulyasa,2013).  

         Peran adalah suatu sikap atau perilaku 

yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yang 

memiliki status atau kedudukan tertentu. 

Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan 

bahwa apabila dihubungkan dengan kepala 

sekolah maka peran merupakan serangkaian 

sika dan perilaku yang seorang kepala sekolah 

sebagai bagian dari tanggung jawab dalam 

kepemimpinannya.  

        Sekolah sebagai sebuah organisasi 

memiliki struktur organisasi hampir sama 

seperti organisasi lainnya. Jika dalam 

organisasi ada seorang pemimpin yang 

dinamakan ketua, maka dalam sekolah 

pemimpin dinamakan kepala sekolah. 

Menurut Wahjosumidjo (2011) kepala sekolah 

dapat didefinisikan sebagai “seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah di mana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau 

tempat di mana terjadi interaksi antara guru 

yang memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran. 

         Suyadi Prawirosentono (2010) 

mengemukakan bahwa kinerja atau 

performance berasal dari akar kata “to 

perform” yang mempunyai beberapa arti 

yang berarti: 1) melakukan, menjalankan, 
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melaksanakan; 2) memenuhi atau 

menjalankan kewajiban suatu nazar; 3) 

menggambarkan suatu karakter dalam suatu 

permainan; 4) menggambarkannya dengan 

suara atau alat musik; 5) melaksanakan atau 

menyempurnakan tanggung jawab; 6) 

melakukan suatu kegiatan dalam suatu 

permainan; 7) memainkan 

pertunjukan/musik; dan 8) melakukan 

sesuatu yang diharapkan oleh seseorang 

atau mesin. Maka beliau menyimpulkan 

bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang dalam suatu lembaga, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam rangka mencapai tujuan 

lembaga bersangkutan secara legal atau 

tidak melanggar hukum serta sesuai dengna 

moral atau etika. 

          Menurut Mulyasa (2013)  Dinas 

Pendidikan telah menetapkan bahwa kepala 

sekolah harus mampu melaksanakan perannya 

diantaranya: (1) Kepala sekolah sebagai 

educator (pendidik). Dalam melakukan 

fungsinya sebagai educator, kepala sekolah 

harus memiliki strategi yang tepat untuk 

meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolah. Menciptakan iklim 

sekolah yang kondusif, memberikan nasehat 

kepada warga sekolah. Peran kepala sekolah 

sebagai pendidik, harus mampu menanamkan 

pembinaan moral, yaitu pembinaan 

pembinaan para tenaga kependidikan tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik 

buruk mengenai suatu perbuatan, sikap, dan 

kewajiban masing- masing. Kepala sekolah 

profesional harus berusaha memberikan 

nasehat kepada seluruh warga sekolah, 

misalnya pada setiap upacara bendera atau 

pertemuan rutin; (2) Kepala sekolah sebagai 

manajer. Manajemen pada hakikatnya 

merupakan suatu proses 

merencanakanmengorganisasikan, 

melaksanakan, memimpin dan mengendalikan 

usaha para anggota organisasi serta 

mendayagunakan seluruh sumber-sumber 

daya organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan suatu 

proses, karena semua manajer dengan 

ketangkasan dan keterampilan yang 

dimilikinya mengusahakan dan 

mendayagunakan berbagai kegiatan yang 

saling berkaitan untuk mencapai tujuan 

dalamnya berkembang berbagai macam 

pengetahuan, serta organisasi yang menjadi 

tempat untuk membina dan mengembangkan 

karier-karier sumber daya manusia, 

memerlukan manajer yang mampu untuk 

merencanakan, mengorganisasikan, 

memimpin dan mengendalikan agar 

organisasi dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan; (3) Kepala sekolah sebagai 

administrator. Kepala sekolah sebagai 

administrator memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan 

administrasi yang bersifat pencatatan, 

penyusunan dan pendokumenan seluruh 

program sekolah. Secara spesifik, kepala 

sekolah harus memilikikemampuan untuk 

mengelola kurikulum, mengelola administrasi 

peserta didik, mengelola administrasi 

personalia, mengelola administrasi sarana dan 
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prasarana, mengelola administrasi kearsipan 

dan mengelola administrasi keuangan; (4) 

Kepala sekolah sebagai supervisor. Kegiatan 

utama pendidikan di sekolah dalam rangka 

mewujudkan tujuannya adalah kegiatan 

pembelajaran, sehingga seluruh aktifitas 

organisasi sekolah bermuara pada pencapaian 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh 

karena itu, salah satu tugas kepala sekolah 

adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi 

pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 

kependidikan.. Kepala sekolah sebagai 

supervisor harus diwujudkan dalam 

kemampuan menyusun, dan melaksanakan 

program supervisi pendidikan, serta 

memanfaatkan hasilnya; (5) Kepala sekolah 

sebagai leader (pemimpin). Kepala sekolah 

sebagai leader (pemimpin) harus mampu 

memberikan petunjuk dan pengawasan, 

meningkatkan kemampuan tenaga 

kependidikan. Ada beberapa karakater yang 

harus dimiliki kepala sekolah sebagai leader 

yaitu, kepribadian, keahlian dasar, 

pengelaman dan pengetahuan profesional, 

serta pengetahuan administrasi dan 

pengawasan. Sedangkan kepribadian kepala 

sekolah sebagai pemimpin (leader) akan 

tercermin dalam sifat-sifatnya a) jujur, b) 

percaya diri, c) tanggung jawab, d) berani 

mengambil resiko dan keputusan, e) berjiwa 

besar, f) emosi yang stabil, dan g) teladan; (6) 

Kepala sekolah sebagai innovator. Dalam 

rangka melakukan peran dan fungsinya 

sebagai innovator, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan, 

mencari gagasan baru, mengintegrasikan 

setiap kegiatan, memberikan teladan kepada 

seluruh warga sekolah, dan mengembangkan 

model-model pembelajaran yang inovatif. 

Kepala sekolah sebagai innovator harus 

mampu mencari, menemukan, dan 

melaksanakan berbagai pembaharuan di 

sekolah.  

        Depdiknas dalam (Andang, 2014) 

menyebutkan fungsi kepala sekolah dan aspek 

kerjanya sebagai berikut: (1) Kepala sekolah 

sebagai pendidik, (2) Kepala sekolah sebagai 

manajer, (3) Kepala sekolah sebagai 

administrator, (4) Kepala sekolah sebagai 

supervisor, (5) Kepala sekolah sebagai 

pemimpin, (6) Kepala sekolah sebagai 

innovator, (7) Kepala sekolah sebagai 

motivator. 

           Sejalan dengan pendapat di atas, 

Malayu S.P. Hasibuan (2013: 94) 

mendefinisikan kinerja atau prestasi kerja 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. Pendidikan anak 

usia dini khususnya Taman Kanak-kanak 

pada dasarnya adalah pendidikan yang 

diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara menyeluruh 

atau menekankan pada pengembangan 

seluruh aspek kepribadian anak yang 

menyediakan berbagai kegiatan yang dapat 

mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan yang meliputi aspek 
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kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan 

motorik (Masitoh, 2015). 

         Kinerja adalah kesuksesan seseorang 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

Kinerja itu berkenaan dengan apa yang 

dihasilkan seseorang dari tingkah laku 

kerjanya. Orang yang tingkat kinerjanya 

tinggi disebut sebagai orang yang produktif, 

begitu juga sebaliknya orang yang tingkat 

kinerjanya tidak mencapai standar 

dikatakan sebagai orang yang tidak 

produktif atau berkinerja rendah. Oleh 

karena itu, kinerja guru anak usia dini 

adalah kesuksesan seseorang dalam 

memberi upaya untuk menstimulasi, 

membimbing, mengasuh dan menyediakan 

kegiatan pembelajaran yang akan 

menghasilkan kemampuan dan 

keterampilan pada anak melalui 

perencanakan, pelaksanakan, dan 

pengevaluasi proses belajar mengajar yang 

intensitasnya dilandasi oleh sikap mental 

dan profesionalisme guru.  

          Kegiatan pembelajaran di Taman 

Kanak-kanak mengutamakan bermain 

sambil belajar dan belajar seraya bermain. 

Secara alamiah bermain memotivasi anak 

untuk mengetahui sesuatu lebih mendalam 

dan secara spontan anak mengembangkan 

kemampuannya (Masitoh dkk, 2015: 4). 

Untuk itu pembelajaran pada anak usia dini 

harus dirancang agar anak tidak merasa 

terbebani dalam mencapai tugas 

perkembangannya. Agar suasana belajar 

tidakmemberikan beban dan membosankan 

anak, suasana belajar perlu dibuat secara 

alami, hangat danmenyenangkan (Sofi 

Hartati,  2015). Belajar yang paling efektif 

untuk pendidikan anak usia dini melalui 

suatu kegiatan yang kongkrit dan 

pendekatan yang berorientasi bermain 

kreatif dan menyenangkan. Melalui 

bermain kreatif dan menyenagkan anak 

dapat mengemabngkan serta 

mengintegrasikan semua kemampuannya 

dan melakukan eksplorasi terhadap objek-

objek dan pengalaman. Selain pembelajaran 

di TK menekankan pada pemberalajaran 

yang berorientasi bermain juga 

menekankan pembelajaran yang 

berorientasi perkembangan, ini berarti guru 

TK harus memahmi kebutuhan dan 

karakteristik perkembangan setiap anak 

secara kelompok maupun secara individu. 

Dengan demikian agar pembelajaran 

optimal, berorientasi perkembangan anak 

secara kelompok maupun secara individu. 

Dengan demikian agar pembelajaran 

optimal, berorientasi pada bermain dan 

berorientasi pada perkembangan, maka 

pendekatan yang paling tepat dalam 

pembelajaran di TK adalah pembelajaran 

yang berpusat pada anak atau active 

learning. 

         Bertitik berat pada pembelajaran bagi 

anak usia dini di atas, maka kompetensi 

yang dimiliki guru anak usia dini dalam 

dunia kerja yang sebenarnya yaitu: 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, 

dan profesional (Depdiknas 2007 tentang 

standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru). Keempat kompetensi 
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tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. 

Guru sebagai tenaga profesional di bidang 

pendidikan, disamping memahami hal-hal 

yang bersifat filosofis dan konseptual juga 

harus mengetahui atau melaksanakan hal-

hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang 

bersifat teknis ini terutama kegiatan 

mengelola dan melaksanakan interaksi 

belajar mengajar yang tercantum dalam 

empat kompetensi guru di atas. Apabila 

guru sudah dapat menguasai dan 

memahami ke empat kompetensi tersebut, 

maka kinerjanya pun otomatis akan 

meningkat. 

        Ruang lingkup kinerja guru dapat 

dilihat dari kompetensi guru dalam proses 

pembelajaran. Sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 

Bab IV pasal 10 tentang guru dan dosen, 

bahwa kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan. Peraturan 

Pemerintah No. 74 tahun 2008 Bab II Pasal 

3 tentang Kompetensi dan Sertifikasi 

membagi kompetensi guru menjadi empat 

kompetensi yang terdiri dari: (1) 

Kompetensi pedagogik, (2) Kompetensi 

kepribadian, (3) Kompetensi sosial, dan (4) 

Kompetensi profesional. 

        Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran anak 

yang meliputi pemahaman anak, 

perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan anak untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Kompetensi kepribadian 

adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi anak, dan nberakhlak 

mulia. Kompetensi sosial adalah 

kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan anak, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali anak, dan masyarakat sekitar. 

Sedangkan kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang memungkinkan membimbing anak 

memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan.  

          Kinerja guru pada dasarnya 

merupakan kinerja atau unjuk kerja yang 

dilakukan oleh guru dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja 

guru akan sangat menentukan pada kualitas 

hasil pendidikan, karena guru merupakan 

pihak yang paling banyak bersentuhan 

langsung dengan anak dalam proses 

pendidikan atau pembelajaran di lembaga 

pendidikan sekolah. Keberadaan guru 

dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya tidak lepas dari pengaruh 

faktor internal maupun faktor eksternal 

yang membawa dampak pada perubahan 

kinerja guru  

         Suyadi Prawirosentono (2010) 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 
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mempengaruhi kinerja guru adalah: (1) 

Efektivitas dan efesiensi, efektivitas suatu 

orang adalah ukuran yang ditunjukan oleh 

kenyataan bahwa tujuan orang tersebut 

dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan 

yang direncanakan. Efesiensi berkaitan 

dengan jumlah yang dikeluarkan dalam 

upaya mencapai tujuan, (2) Otoritas dan 

tanggung jawab (Authority and 

Responsibility), Authority (otoritas) adalah 

sifat dari suatu komunikasi atau perintah 

dalam suatu kegiatan organisasi formal yang 

dimiliki (diterima) oleh seorang peserta 

organisasi kepada para anggota organisasi 

lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja 

sesuai dengan kontribusinya (sumbangan 

tenaganya). Perintah tersebut menyatakan 

apa yang boleh dilakukan dan apa yang 

tidak boleh dikerjakan dalam organisasi 

bersangkutan. Authority juga dapat 

diartikan sebagai wewenang yang dimiliki 

seseorang untuk memerintah orang lain 

untuk melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepada masing-masing orang tersebut. 

Dalam hal ini misalnya guru memberikan 

yugas/kegiatan kepada anak didiknya. 

Sedangkan tanggung jawab adalah bagian 

yang tidak terpisahkan atau sebagai akibat 

dari kepemilikan wewenang tersebut, (3) 

Disiplin (Discipline), secara umum disiplin 

adalah taat kepada hukum dan peraturan 

yang berlaku. Sedangkan disiplin guru 

adalah ketaatan guru bersangkutan dalam 

menghormati perjanjian kerja di mana dia 

bekerja. Dalam hal ini meliputi disiplin 

waktu dan disiplin kerja, dan (4) Inisiatif 

(Initiative), inisiatif dalam hal ini berkaitan 

dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

bentuk ide untuk merencanakan sesuatu 

yang berkaitan dengan tujuan organisasi. 

 

METODE PENELITIAN 

         Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan utama untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi tentang suatu 

keadaan secara objektif. Keseluruhan data dan 

informasi yang terkumpul merupakan suatu 

hasil nyata yang berada dilapangan tanpa ada 

rekayasa yang kemudian dideskripsikan dan 

dipresentatifkan. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian deskritif yang bertujuan 

untuk mengungkapkan keadaan nyata yang 

berlangsung di lapangan (Sugiyono, 2014).      

         Objek dalam penelitian ini adalah peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja 

guru yang dilaksanakan di Taman Kanak-

Kanak Kuncup Sorumba Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

Peran kepala sekolah diukur dengan berbagai 

indikator mulai dari kurikulum atau 

perencanaan pembelajaran, pengorganisasian, 

dan kompetensi guru atau kinerja guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.    

         Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 

15 September sampai 19 Oktober  2020, di 

Taman Kanak-kanak Kuncup Sorumba 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan. Adapun subjek dalam penelitian ini 

adalah Kepala TK dan guru kelompok B yang 

terdiri dari 2 orang guru. Objek penelitian 
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adalah anak didik kelompok B Taman Kanak-

kanak Kuncup Sorumba Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

            Sumber data dalam penelitian ini 

adalah kepala Taman Kanak-kanak  dan guru 

Taman Kanak-kanak Kuncup Sorumba 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan. Adapun teknik pengumpulan data 

yaitu: (1) Observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data melalui pengamatan dan 

pengindraan. Teknik observasi yang 

digunakan  meliputi dua cara, yaitu: (a) 

Observasi secara sistematis, yaitu observasi 

yang dilakukan dengan menggunakan 

pedoman pengamatan untuk memperoleh 

data. Pedoman observasi ini, dibuat dalam 

bentuk kolom catatan pengamatan  untuk 

mencatat hal-hal yang nampak terjadi di 

lapangan sesuai indikator penelitian, (b) 

Observasi non sistematis, yaitu pengamatan 

yang dilakukan dengan tidak menggunakan  

pedoman observasi, (2) Teknik wawancara 

adalah usaha mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan untuk dijawab secara lisan 

dengan ciri utama berupa kontak lansung 

dengan tatap muka (face to face relationship) 

antara si pencari informasi (interviewer atau 

information hunter) dengan suber informasi ( 

interviewer), (3) Teknik Dokumentasi adalah  

teknik pengumpulan data dengan sumber 

bukan manusia, non human resources, 

diataranya dokumen dan bahan statistik 

(Sugiyono, 2014). 

         Defenisi operasional variabel penelitian 

adalah: (1) Peran kepala sekolah merupakan 

guru profesional yang diberi tugas tambahan 

untuk memimpin di sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal tempat terjadinya proses 

belajar mengajar. Kepala sekolah adalah 

pemimpin tertinggi di sekolah di antara 

komponen lainnya seperti pendidik, 

staff/karyawan, komite, orang tua peserta 

didik, dan pihak lain yang juga ikut terlibat. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang 

Standar Kepala Sekolah/Madrasah 

menetapkan bahwa ada lima kompetensi yang 

harus dimiliki kepala sekolah/madrasah yaitu: 

a) kompetensi kepribadian, b) kompetensi 

manajerial, c) kompetensi kewirausahaan, d) 

kompetensi supervisi, e) kompetensi sosial, 

(2) Kinerja guru adalah kemampuan kerja 

guru dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang pendidik dengan 

membina peserta didik guna meningkatkan 

prestasi belajarnya. Kinerja guru sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 22  Tahun 2016 tentang 

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, yang meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran, dan pengawasan 

pembelajaran. 

         Data-data yang telah dikumpulkan dan 

dicatat, diolah dengan menggunakan metode 

analisis data secara kualitatif-deskriftif 

dengan langkah -langkah sebagai berikut: (1) 

Reduksi data; yaitu data yang teramati 



11 

 

dirangkum, dicatat, dan disusun secara 

sistimatis dan teratur mulai dari tahapan awal 

hingga akhir kegiatan, (2) Penyajian data, 

data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat 

naratif, (3) Penarikan  kesimpulan selanjutnya 

akan dideskripsikan secara deskriptif-

kualitatif dalam bentuk paparan logis sesuai 

keadaan apa adanya sesuai yang diperoleh 

dari hasil pencatatan observasi pengamatan 

lansung dilakukan, kemudian dari hasil 

catatan itu dilakukan interpretasi sebagai 

jawaban terhadap permasalahan yang 

diajukan (Sugiyono, 2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

         Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif, yang mana hasilnya dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

telah  lakukan dengan diawali observasi 

kepada kepala sekolah tentang bagaimana 

peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja guru pada Taman Kanak-Kanak 

Kuncup Sorumba Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan. Proses 

pengumpulan data dilakukan mulai sejak 

bulan September sampai bulan Oktober 2020 

di Taman Kanak-kanak Kuncup Sorumba 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan. Data dikumpulkan dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Wawancara adalah bentuk komunikasi yang 

berbentuk percakapan secara langsung untuk 

memperoleh data. Wawancara yang dilakukan 

bisa terstruktur dan tidak terstruktur, bisa 

berupa pertanyaan yang menghendaki 

jawaban singkat tetapi bisa juga dengan 

jawaban uraian. Sementara dokumentasi 

merupaka teknik pengumpulan data mengenai 

catatan, buku, data-data dan foto-foto. 

          Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat peraturan-peraturan yang diterapkan 

oleh kepala Taman Kanak-Kanak Kuncup 

Sorumba Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan yaitu memberi contoh 

kepada guru-guru untuk memiliki mental 

disiplin dan memberi dukungan pada 

kegiatan-kegiatan yang mampu membangun 

mental guru dan anak didik, seperti 

keikutsertaan sekolah, guru dan anak didik 

dalam kegiatan-kegiatan atau perlombaan-

perlombaan yang dilakukan oleh tingkat 

satuan atau lembaga-lembaga lain yang 

bersinergi dengan PAUD atau pemerintahan. 

Kepala sekolah juga berusaha menanamkan 

kedisiplinan, pembiasaaan serta nilai-nilai 

moral dan agama. Sedangkan dalam 

hubungannya dengan menanamkan nilai fisik 

lembaga kepala sekolah berusaha menerapkan 

hidup sehat dan memeliha lingkungan sekolah 

walaupun sedikit ada hambatan dan tidak 

mudah untuk dilakukan. Keterlibatan dan 

peran serta kepala sekolah dalam 

menanamkan nilai seni dan budaya, terlihat 

dengan adanya dukungan pembelajaran 

berbasis lingkungan dan budaya lokal. 

         Sebagai pemimpin lembaga pendidikan, 

kepala sekolah dituntut mempunyai 

keterampilan manajerial yang  baik.  

Ketidakmampuan kepala sekolah dalam 

mengelola kegiatan dan program sekolah 

akan mengakibatkan menurunnya kualitas 

mutu pendidikan pada lembaga yang 
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dipimpinnya. Ada empat peran kompetensi 

manajerial kepala sekolah yang meliputi 

merencanakan, mengorganisasikan, 

memimpin, dan mengendalikan. 

        Fungsi perencanaan, kepala Taman 

Kanak-kanak Kuncup Sorumba adalah  

menjalankan program dengan membuat 

perencanaan yang diwujudkan melalui 

program kerja yang disusun setiap awal tahun 

pelajaran. Selain itu kepala sekolah juga 

menentukan jadwal untuk menentukan waktu 

pelaksanaan setiap kegiatan serta kegiatan 

monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai 

waktu yang telah dtetapkan. Dalam 

penyusunan program kerja kepala sekolah 

turut melibatkan komite sekolah, guru, untuk 

menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh 

sekolah dalam jangka waktu satu tahun ke 

depan, serta langkah-langkah yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.  

             Peran kepala sekolah adalah memimpin 

bawahannya. Beberapa upaya yang dilakukan 

oleh kepala sekolah Taman Kanak-kanak 

Kuncup Sorumba Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan  dalam 

memimpin bawahannya adalah: (1) Membuat 

pembagian kerja atau tugas, (2) 

Menyampaikan pembagian tugas pokok dan 

fungsi masing-masing individu pada rapat 

tahun pelajaran baru, (3) Memberikan 

pengarahan kepada guru, (4) Melakukan 

monitoring terkait pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi yang sudah ditetapkan, (5) 

Evaluasi pada rapat akhir tahun pelajaran. 

             Kesuksesan atau keberhasilan kepala 

sekolah dalam melaksanakan aktivitas 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua 

yaitu faktor yaitu faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Adapun faktor pendukung 

keberhasilan manajerial kepala sekolah, yaitu: 

(1) Partisipasi seluruh elemen pendidikan, (2) 

Kerjasama yang harmonis sehingga 

menghasilkan iklim kerja yang kondusif, (3) 

Budaya sekolah yang positif, (3) Jalinan 

komunikasi yang baik dengan seluruh pihak 

terkait, (3) Sumber daya manusia yang 

memadai dan sarana prasarana yang cukup. 

Sedangkan yang termasuk faktor penghambat 

aktivitas manajerial kepala sekolah, yaitu: (1) 

Terbatasnya dana sekolah yang tersedia, (2) 

Fasilitas sekolah yang minim utamanya 

masalah barang elektronik seperti LCD dan 

komputer. 

         Hasil  kerja guru dalam mengerjakan 

tugasnya sebagai seorang pengajar, pendidik, 

dan pembimbing yang profesional guna 

tercapainya tujuan pembelajaran. Kinerja guru 

sebagai pencapaian prestasi guru dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik, 

pembimbing, pengajar bagi anak didiknya 

dari penugasan tersebut dapat meningkatkan 

profesi guru. Kemampuan guru dalam 

melakukan tugasnya sebagai pendidik dengan 

mengembangkan kegiatan pembelajaran 

secara kreatif dan menyenangkan sehingga 

menghasilkan peserta didik yang berprestasi.          

          Adapun indikator yang dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja guru 

adalah: (1) Kemampuan menyusun rencana 

pembelajaran, (2) Kemampuan melakukan 

pembelajaran, (3) Kemampuan melakukan 

penilaian hasil belajar (4) Kemampuan 
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menjalin hubungan antar pribadi, (5) 

Kemampuan melakukan program pengayaan 

          Guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran di Taman Kanak-Kanak 

Kuncup Sorumba Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan sudah mampu 

membuat rencana pembelajaran. Rencana 

pembelajaran tersebut meliputi Program 

Tahunan (Prota), Program Semesteran 

(Promes), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Mingguan (RPPM), Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Harian (RPPH) , dan rencana 

penilaian. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

hasil observasi peneliti melihat perangkat 

pembelajaran guru. Serta dokumen hasil 

penilaian kinerja guru yang dimiliki sekolah, 

berdasarkan hasil dokumen tersebut diketahui 

bahwa guru di Taman Kanak-Kanak Kuncup 

Sorumba Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan dapat menyusun perangkat 

pelajaran dengan baik. Ada beberapa 

indikator yang dapat dijadikan tolok ukur 

untuk mengetahui sejauh mana penguasaan 

guru dalam membuat perencanaan, yaitu: (1) 

Perencanaan pengelolaan pembelajaran, (2) 

Perencanaan materi ajar, (3)  Perencanaan 

pengelolaan kelas, dan (4) Perencanaan 

penilaian.  

           Indikator kecakapan guru dalam 

melakukan pembelajaran yaitu sebagai 

berikut: (1) Keterampilan dalam memulai 

pembelajaran, (2) Kemampuan dalam 

melaksanakan proses  pembelajaran, (3) 

Melakukan penilaian, dan (4) Keterampilan 

dalam menutup pembelajaran.   

          Berdasarkan observasi yang dilihat 

kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai 

dengan alur yang sudah dibuat dalam RPPH, 

mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, 

penutup, sampai proses penilaian. Indikator 

yang ketiga yaitu terkait penilaian hasil 

belajar. Guru sebelum melakukan penilaian 

terlebih dahulu dibuat rencana penilaian yang 

disesuaikan dengan materi yang akan 

diajarkan. Guru akan menentukan bentuk 

penilain yang akan digunakan, tes atau non 

tes. Kemudian membuat instrumen penilaian 

sebagaimana yang ada di RPPH. Selanjutnya 

proses pengambilan nilai akan dilakukan pada 

saat KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). 

Untuk memantau kemajuan belajar peserta 

didik, hasil nilai belajar anak untuk seluruh 

bidang aspek pengembangan akan dihimpun 

dan diakumulasikan, yang selanjutnya akan 

dilaporkan kepada pimpinan dan wali murid 

setiap akhir semester. Kemampuan guru 

dalam menilai hasil belajar dapat diukur 

melalui; a) rencana penilaian yang dibuat, 

b) pelaksanaan penilaian, c) pengelolaan 

penilaian, d) pelaporan hasil penilaian. 

           Kemampuan guru dalam melakukan 

hubungan dengan peserta didik, adapun 

indikatornya yaitu; (1) Mengelola interaksi 

anak di kelas, (2) Menjadikan suasana belajar 

mengajar menarik dan positif, (3) 

Membangkitkan semangat belajar peserta 

didik. Guru dalam mengatur interaksi dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan, 

utamanya dalam membangkitkan semangat 

dan keaktifan peserta didik, yaitu dengan 

memberikan pujian atas hasil kerja anak, 
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memberikan hadiah, serta menggunakan 

metode dan media yang menarik sehingga 

akan tercipta prosess pembelajaran yang 

menyenagkan bagi anak.  

          Faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja guru yaitu: (1) Kecakapan mengelola 

pembelajaran, (2) Pengetahuan yang dimiliki 

guru, (3) Kedisplinan, (4) Tanggung jawab, 

(5) Kepemimpinan sekolah, (6) Kondisi 

lingkungan. Sedangkan faktor utama yang 

berpengaruh adalah motivasi dan rasa 

tanggung jawab yang tinggi, di samping itu 

ada juga faktor lain seperti keterampilan guru, 

kreativitas dalam mengajar, gaji, budaya 

sekolah dan iklim kerja. Guru juga 

menyampaikan bahwa kondisi fisik dan 

mental guru juga dapat mempengaruhi hasil 

kinerjanya.  

        Adapun faktor yang dapat memberikan 

pengaruh kepada guru dalam melakukan 

pekerjaannya, yaitu: (1) Kemampuan dan 

keahlian, (2) Pengetahuan yang dimiliki, (3) 

Rancangan kerja, (4) Kepribadian, (5) 

Motivasi kerja. Kepemimpinan, (6) Kepuasan 

kerja, (7) Lingkungan kerja, (8) Disiplin 

kerja. 

          Keberhasilan pendidikan suatu negara 

ditentukan oleh kualitas kinerja guru. Guru 

memiliki peran yang dominan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, karena 

guru adalah pusat pembelajaran yang 

menentukan arah dan tujuan proses belajar. 

Oleh karena itu, aktivitas guru sebagai 

pendidik harus selalu berkembang dan 

termotivasi untuk berprestasi. Gurulah yang 

memegang kendali proses pembelajaran di 

kelas serta dalam pembentukan karakter 

peserta didik, sehingga dapat dikatakan 

bahwa kinerja guru akan menentukan mutu 

pendidikan.  

          Kinerja guru dapat dilakukan melalui 

serangkaian proses mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring 

evaluasi. Proses perencanaan yang dilakukan 

oleh kepala sekolah dalam manajemen 

peningkatan kinerja guru yaitu dengan 

membagi tugas dan beban mengajar sesuai 

dengan kemampuan guru dan latar belakang 

pendidikannya. Sementara itu proses 

pelaksanaan manajemen peningkatan kinerja 

guru dapat dilihat dari beberapa kegiatan 

seperti mengikutsertakan guru dalam 

kegiatan pelatihan, workshop, dan 

peningkatan kedisiplinan melalui absensi, 

memberikan motivasi, memberikan 

penghargaan, serta dengan menciptakan iklim 

kerja yang efektif. Sedangkan proses 

monitoring dan evaluasi dilakukan melalui 

pelaksanaan kegiatan supervisi setiap satu 

bulan sekali.  

         Upaya yang dapat dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru 

yaitu: (1) Membina kedisiplinan guru dan 

karyawan, (2) Memberikan motivasi, (3) 

Memberikan penghargaan, (4) Persepsi. 

Upaya peningkatan kinerja guru yang 

dilakukan oleh kepala sekolah salah satunya 

yaitu peningkatan kedisiplinan melalui 

kebijakan absensi dianggap cukup efektif 

untuk meminimalisir ketidaktifan guru karena 

semakin sering guru tidak masuk maka akan 

berpengaruh pada pemotongan insentif. 
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Sedangkan dalam hal pemberian motivasi, 

kepala sekolah memberikan dalam bentuk 

motivasi yang diberikan kepada guru. Untuk 

reward atau penghargaan hanya diberikan 

kepada beberapa guru saja yang dianggap 

memiliki prestasi dan kinerja yang baik. 

Bentuk rewardnya yaitu pemberian bonus 

berupa tambahan gaji. Kepala sekolah 

menambahkan bahwa beliau juga senantiasa 

memotivasi guru agar senantiasa tulus dan 

ikhlas dalam mendidik serta membimbing 

peserta didik.  Guru yang profesional dan 

berkinerja tinggi tidak akan berhasil dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran tanpa 

adanya niat suci dan tulus dari guru dalam 

mendidik anak-anak didiknya. 

           Selanjutnya upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru adalah (1) 

Melaksanakan supervisi secara rutin dan 

terprogram, (2) Mengadakan musyawarah dan 

kerjasama antara sesama guru, (3) Melakukan 

pengawasan secara kontinu, (4) Memotivasi 

dan memberi pengarahan kepada guru secara 

terus menerus, (5) Mengikutkan guru dalam 

kegiatan pelatihan, seminar, penataran, 

workshop. 

 

KESIMPULAN 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja guru dilakukan melalui beberapa 

peran. Dalam peran perencanaan, kepala 

sekolah menyusun program kerja setiap 

tahunnya, menyusun kurikulum sekolah, 

berupaya untuk menyediakan sarana dan 

prasarana dan fasilitas sekolah, menyusun 

rencana anggaran belanja sekolah, serta 

melakukan kegiatan ektrakurikuler atau 

pendampingan-pendampingan kepada guru 

bahkan kepada orang tua dan melakukan rapat 

rutin setiap bulannya. Kepala sekolah dalam 

memimpin guru untuk meningkatkan kinerja 

guru dilakukan dengan membagi tugas pokok 

dan fungsi masing-masing guru kelas, setiap 

bulannya kepala sekolah melakukan rapat 

evaluasi terkait dengan proses pembelajaran 

yang dilakukan guru, mengontrol aktivitas 

mengajar guru serta memberikan dan 

menyediakan fasilitas yang dipergunakan 

guru dalam proses pembelajaran. Adapun 

hasil dari peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru menunjukkan 

bahwa guru mampu merancang kurikulum 

pembelajaran, membuat perangkat 

pembelajaran seperti prota, promes, RPPM, 

RPPH serta perangkat penilaian. Guru juga 

mampu mengelola proses pembelajaran 

dengan baik dan memanfaatkan media dan 

fasilitas yang disediakan. Upaya yang 

dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru yaitu dengan cara 

membagi tugas guru sesuai dengan 

kompetensi atau kemampuan guru, 

melakukan supervisi dalam pembelajaran 

serta mendorong guru-gurunya untuk 

mengembangkan diri dalam mengikut 

sertakan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan 

terkait dengan kompotensi guru PAUD. 
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