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RINGKASAN 

 

Tugas utama dari sekolah atau lembaga pendidikan adalah menyelenggarakan 

pembelajaran yang bermutu. Tidak akan ada peningkatan kualitas lembaga sekolah tanpa 

peningkatan kualitas dan mutu pembelajarannya (Lunenburg, 2010).  Keefektifan 

penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas mempersyaratkan adanya seorang kepala sekolah 

yang mempunyai kepemimpinan pembelajaran unggul (Lunenburg, 2010, Bafadal, Nurabadi, dan 

Sobri, 2016). Terdapat korelasi yang sangat signifikan antara keefektifan manajemen sekolah dan 

kinerja kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah (Bafadal, 2015). Sehingga, kepala sekolah 

harus memiliki kompetensi yang unggul sebagai pemimpin pembelajaran serta pemimpin 

pendidikan. Pengembangan kompetensi kepala sekolah dasar tidak mudah dilakukan, sehingga 

diperlukan sebuah perangkat program induksi online yang efektif bagi kepala sekolah yang dapat 

digunakan para kepala sekolah dimanapun berada secara online dalam meningkatkan dan 

mengembangkan kompetensinya secara individual. 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menerapkan model induksi online 

berbasis portofolio yang dapat digunakan para kepala sekolah secara online dalam meningkatkan 

dan mengembangkan kompetensinya sehingga dapat dengan cepat dan tepat menjadi pemimpin 

pembelajaran yang unggul.  Tujuan khusus penelitian ini adalah menyusun, melakukan uji ahli, 

melakukan uji empirik, dan finalisasi model induksi online yang efektif dalam meningkatkan 

kompetensi pemimpin pembelajaran.  

Berdasarkan tujuan penelitian, maka metede penelitian akan dilanjutkan dengan Research 

and development versi Borg dan Gall (1992). Sasaran penelitian adalah sejumlah kepala sekolah 

dasar di kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner tertutup dan terbuka. 

Analisis data kuantitatif dengan statistik deskriptif tendency central (Sugiyono, 2016), sedangkan 

analisis data kualitatif dengan analisis isi (content) (Miles dan Huberman, 1984). Hasil riset adalah 

website yang dapat digunakan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah dan juga dapat 

mengukur level kepemimpinan pembelajaran. Hasil pengukuran variabel kepemimpinan 

pembelajaran termasuk dalam kategori baik, dengan skor mean = 49,70. Website program induksi 

bagi kepala sekolah ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan 

perkembangan ilmu manajemen pendidikan. 

 

Kata kunci: induksi online, portofolio, pemimpin pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Keefektifan  suatu sekolah dalam menggapai visi, mengemban misi, mememuni tujuan dan 

target, serta dalam menjalankan aktivitas pembelajaran mempersyaratkan kepemimpinan yang 

efektif. Kepala sekolah yang efektif merupakan komponen organik, sebab banyaknya sarana dan 

prasarana, betapapun besarnya dana dan banyaknya sumber daya manusia yang tersedia, semuanya 

akan sia-sia bilamana tidak didayagunakan secara efektif dan efisien. Pemerintah sejak tahun 2003 

secara resmi memperkenalkan dan menggalakkan  manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah 

(School Based Quality Improvement),  yang dikenal dengan  manajemen berbasis sekolah. 

Sebagaimana telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pasal 51 ayat (1) bahwa Pengelolaan satuan 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan 

standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.  

Kepala sekolah ditantang untuk mengupayakan kepemimpinan yang efektif. Lunenburg 

(2010) menegaskan bahwa tanggung jawab yang paling utama seorang kepala sekolah adalah 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesuksesan semua peserta didik. Keyakinan Lunenburg 

dapat dipahami, sebab fungsi utama sekolah adalah pembelajaran. Bagi Lunenburg kepemimpinan 

kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan pembelajaran, Lunenburg menegaskan bahwa 

kepala sekolah adalah “orchestrators of excellence in teaching and student learning.” Sebagai 

seorang orkestrator memiliki peranan sangat penting dalam hal “assembles a group of talented 

musicians and melds their abilities into a virtuoso performance.” Demikian pula seorang kepala 

sekolah yang sukses mampu menyatupadukan visi dan misi sekolah, kualitas guru, budaya dan 

iklim pembelajaran, dan segala komponen pendukung untuk ditransformasikan menjadi sebuah 

masyarakat pembelajaran di mana seluruh pendidikan dan tenaga kependidikan bersama siswa 



4 

 

belajar dan meraih tujuan pembelajaran tingkat tinggi. Keefektifan pembelajaran yang berkualitas 

mempersyaratkan adanya seorang kepala sekolah yang menampilkan kepemimpinan pembelajaran 

(Lunenburg, 2010, Bafadal, 2014) 

Seluruhan penjelasan di atas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan kepala sekolah 

sebagai pemimpin pembelajaran. Namun kinerja kepala sekolah yang ada selama ini belum 

difokuskan pada kepemimpinan pembelajaran, indikator adalah: 1) begitu banyak sekolah yang 

tidak memiliki visi, misi, tujuan dan target sekolah yang jelas dan benar. Kalaupun jelas dan benar 

tidak disosialisasikan dan internalisasikan kepada warga sekolah dan masyarakat. Bahkan kepala 

sekolah ditanya tentang rumusan visi, misi, tujuan, dan target sekolahnya, ternyata tidak bisa 

menjelaskannya. Apalagi guru-guru, semakin tidak mampu menjelaskan visi, misi, tujuan, dan 

target sekolahnya, sebab tidak pernah diikutsertakan dalam perumusan dan sosialisasi visi, misi, 

tujuan dan target sekolah oleh kepala sekolahnya. Memang tidak dapat dibantah bahwa rumusan 

visi, misi, tujuan, dan target sekolah dipajang atau dipampang di sisi-sisi tembok sekolah, namun 

sekadar dalam memenuhi kewajiban formal sekolah dan belum menjadi sebagai proses 

internalisasi visi, misi, tujuan, dan target sekolah bagi seluruh warga sekolah; dan 2) kepala 

sekolah belum banyak memberikan perhatian kepada upaya-upaya penciptaan budaya 

pembelajaran (learning culture). Sulit rasanya untuk dipercaya, bahwa di sekolah-sekolah, 

khususnya sekolah-sekolah ”pelat merat” alias sekolah negeri yang memiliki prosedur-prosedur 

operasional standard (POS) dalam gugusan subtansi kurikulum dan pembelajaran, misalnya, POS 

Penyusunan RPP, POS Pelaksanaan Pembelajaran, POS Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran, POS 

Program Pembelajaran Remidi, POS Program Pembelajaran Pengayaan, POS Penyusunan RPP 

Esktrakurikuler, POS Pelaksanaan Pembelajaran Ekstrakurikuler, POS Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran Ekstrakurikuler, POS Penumbuhan Budi Pekerti, artifak-artifak Penumbuhan Budi 

Pekerti. Ketiga, kepala sekolah kurang memberikan perhatian kepemimpinannya dalam 

penciptaan lingkungan belajar yang efektif untuk membelajarkan dan pertumbuhan siswa 

(learning environment). Ada beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas kinerja kepala sekolah 
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sebagaimana telah dikedepankan di atas. Pertama, standar kompetensi kepala sekolah yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 

Kepala Sekolah belum menunjukkan keberpihakan yang sangat kuat terhadap kompetensi-

kompetensi yang sangat berhubungan dengan tugas utama kepala sekolah sebagai pemimpin 

pembelajaran. Kedua, Pemerintah telah memiliki sistem seleksi calon kepala sekolah dalam 

pengangkatan kepala sekolah dalam kerangka otonomi daerah, namun implementasi sistem seleksi 

calon kepala sekolah tersebut belum maksimal sehingga belum menghasilkan kepala sekolah 

pemula yang siap dengan kompetensi personal, sosial, dan profesional sebagai pemimpin 

pembelajaran. Lebih-labih dalam beberapa tahun terakhir ini seleksi calon kepala sekolah dijadika 

komuditi politik. Oleh karena itu, diperlukan adanya seperangkat program induksi yang efektif 

bagi kepala sekolah. Namun, dengan jumlah sekolah dasar di Indonesia yang begitu banyaknya, 

yaitu 148.272 Sekolah Dasar (Indonesia Educational Statistics in Brief 2013/2014), maka 

perangkat induksi yang perlu dikembangkan atau dipersiapkan dalam bentuk seperangkat induksi 

online. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan model induksi online kepala 

sekolah dasar berbasis portofolio untuk peningkatan kompetensi pembelajaran.   

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Menyusun model induksi online kepala sekolah dasar berbasis portofolio untuk peningkatan 

kompetensi pembelajaran. 

2. Melakukan uji ahli model induksi online kepala sekolah dasar berbasis portofolio untuk 

peningkatan kompetensi pembelajaran. 

3. Melakukan uji empiris model induksi online kepala sekolah dasar berbasis portofolio untuk 

peningkatan kompetensi pembelajaran. 

4. Melakukan finallisasi model induksi online kepala sekolah dasar berbasis portofolio untuk 

peningkatan kompetensi pembelajaran. 
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Luaran Penelitian 

Luaran penelitian ini adalah: 

1. Laporan penelitian: model induksi online kepala sekolah dasar berbasis portofolio untuk peningkatan 

kompetensi pembelajaran.  

2. Model induksi online kepala sekolah dasar berbasis portofolio untuk peningkatan kompetensi 

pembelajaran. 

3. Satu artikel yang dimuat pada jurnal internasional atau 2 artikel yang dimuat pada prosiding 

seminar internasional 

4. Bookchapter dan HKI. 

Sesuai luaran penelitian yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan dilakukan. Maka 

pada tebel berikut ini akan disajikan rencana capaian tahunan. 

Tabel 1 Rencana Target Capaian Tahun ke 3  

No 
Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori  Sub Kategori Wajib Tambahan TS+1 

1 Publikasi ilmiah Internasional  v Terdaftar 

Nasional 

Terakreditasi 
   

2 Pemakalah dalam 

pertemuan ilmiah 

Internasional vv  Terlaksana 

Nasional    

3 Hak Atas 

Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten    

Paten sederhana    

Hak Cipta  v Draf 

4 Buku Ajar (ISBN)/Bookchapter  v Draf 

5 Tingkat Kesiapan Teknologi  v 4 

 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini berguna untuk berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi Kemendikbud, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kebijakan 

pelaksanaan induksi online yang dapat digunakan para kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Hasil penelitian ini juga dapat melengkapi kebijakan 
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tentang manajemen berbasis sekolah, khususnya tentang kepemimpinan pembelajaran berbasis 

sekolah. 

2. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dan perangkat induksi 

online dalam meningkatkan kompetensi kepemimpinan pembelajaran. 

3. Bagi mahasiswa jurusan administrasi pendidikan, hasil penelitian dan buku ajar yang menjadi 

luaran penelitian ini, akan dapat dirujuk dan sekaligus meng-update materi perkuliahan yang 

bersumber dari buku ajar yang peneliti susun sebelumnya. 

4. Bagi pengembang ilmu manajemen pendidikan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi 

terkait kepemimpinan pembelajaran melalui induksi online berbasis portofolio yang dapat 

digunakan para kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi kepemimpinan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
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Road Map Penelitian dan Hasil Studi Pendahuluan yang Dilakukan 

Penelitian ini merupakan salah satu bidang kajian yang ditekuni oleh peneliti selain 

kepemimpinan pendidikan. Bidang kajian peneliti terkait dengan manajemen pendidikan sekolah 

dan kepemimpinan sekolah. Kedua bidang kajian tersebut tidak dapat dipisahkan karena 

kesuksesan suatu lembaga pendidikan juga tergantung pada seberapa berhasil kepala sekolah 

dalam mengelola institusinya dan juga kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi 

manajemen, yaitu fungsi actuating. 

Penelitian manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar merupakan bidang kajian 

manajemen pendidikan di sekolah dasar. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan sekolah 

yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta 

evalusasi program penanaman nilai-nilai yang ingin diterapkan oleh sekolah. Sedangkan penelitian 

lanjutan yang sedang dipersiapkan oleh peneliti yang terkait dengan bidang manajemen 

pendidikan adalah manajemen layanan khusus dan manajemen kelas. Penelitian manajemen 

berbasis sekolah di sekolah dasar dapat dijadikan basis penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

manajemen pendidikan atau manajemen sekolah. 

Penelitian tentang manajemen pendidikan khususnya manajemen berbasis sekolah telah 

marak dilakukan oleh berbagai pemerhati pendidikan. Namun demikian masih banyak yang harus 

dilakukan oleh para pengambil kebijakan dan pengelola pendidikan. Beberapa studi pendahuluan 

yang telah dilakukan oleh peneliti pada beberapa sekolah dasar di Kota Malang menunjukkan 

bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah oleh sekolah-sekolah tersebut masih belum 

maksimal. Hal tersebut dapat dipahami karena beberapa sekolah hanya menerapkan MBS tersebut 

sebatas apa yang dapat dijangkau oleh kepala sekolah dan guru di sekolah. Beberapa sekolah hanya 

mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah berdasarkan apa yang telah digariskan oleh 

pengambil kebijakan baik di tingkat Pusat, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun di tingkat 

satuan pendidikan (sekolah). Keadaan tersebut menjadikan implementasi manajemen berbasis 
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sekolah yang telah dirancang oleh pengelola pendidikan masih kurang bersifat optimal. Untuk 

memfokuskan peta jalan penelitian perguruan tinggi maka akan dijabarkan secara detail menjadi 

peta jalan penelitian secara personal. 

  

Kepemimpinan Pembelajaran 

Sekolah efektif adalah yang berorientasi pada ketercapaian tujuan pembelajarannya, baik 

akademik maupun non akademik (Townsend, 1994). Sekolah efektif, juga menekankan pada 

proses perbaikan terus-menerus dalam rangka mengantarkan siswa meraih prestasi (Reynolds dan 

Ruter, 2001). Reynold dan Ruter (2001), sekolah efektif memiliki karakteristik: “school ethos; 

effective classroom management; high teacher expectations; teachers as positive role models; 

positive feedback and treatment of students; good working conditions for staff and students; 

students given responsibility; shared staff-student activities”. Edmons (1979:15-27) menyebutkan 

lima karakteristik sekolah efektif yaitu: (1) kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah terhadap 

kualitas pengajaran, (2) pemahaman yang mendalam terhadap pengajaran, (3) iklim yang nyaman 

dan tertib bagi berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran, (4) harapan bahwa semua siswa 

minimal akan menguasai ilmu pengetahuan tertentu, dan (5) penilaian siswa yang didasar-kan pada 

hasil pengukuran hasil belajar siswa.  

Sekolah efektif ditentukan oleh efektivitas peran kepala sekolah sebagai pemimpin 

pembelajaran, yang senantiasa berupaya fokus pada upaya-upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran (Blankstein, 2010; Bulach, Lunenburg, & Potter, 2008). Artinya, kepala sekolah 

harus benar-benar “instruction oriented”, dengan menekankan tugasnya pada aspek-aspek utama 

pendukung pembelajaran. Sementara itu, Lunenburg (2010) menyatakan bahwa: “The principal’s 

primary responsibility is to promote the learning and success of all students. ... school principals 

can accomplish this goal by focusing on learning; encouraging collaboration; analyzing results; 

providing support; and aligning curriculum, instruction, and assessment. 

Induksi Kepala Sekolah 
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Program induksi merupakan tahap penting dalam Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) bagi seorang guru, termasuk Kepala Sekolah. Program Induksi Online KS 

dapat juga dilaksanakan sebagai Program PKB Berbasis Sekolah, karena itu pelaksanaan yang 

baik haruslah sistematis dan sistemik berdasarkan konsep kerjasama pengembangan di antara para 

guru dan Kepala Sekolah dalam pendekatan kepemimpinan pembelajaran yang profesional. 

Program induksi online adalah rencana yang benar-benar dirancang, dilaksanakan, dengan fokus 

pada pengembangan profesional secara online. Dukungan bagi kepala sekolah (dan guru-guru) 

diharapkan benar-benar menjadi sebuah model dan strategi pengembangan kepemimpinan 

kepalassekolah yang efektif. 

Program induksi online adalah kegiatan orientasi pelatihan di tempat kerja secara online, 

pengembangan dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi 

Kepala Sekolah di tempat tugasnya secara online. Penyelenggaraan program induksi online bagi 

KS didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Profesional, penyelenggaraan program 

yang didasarkan pada kode etik profesi; 2) Kemitraan, menempatkan KS dan pembimbing sebagai 

mitra sejajar; 3) Kesejawatan, penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja; 4) Mandiri, bekerja 

tanpa bergantung pada pihak lain; 5) Demokratis, menempatkan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi dan kelompok; 6) Terbuka, proses dan hasil kerja diketahui oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan; 7) Fleksibel, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan; 8) 

Partisipasif, melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan; 9) Akuntabel, 

penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan; 10) Responsibel, penyelenggaraan bekerja sesuai 

dengan tupoksinya; 11) Sistemik, dilaksanakan secara teratur dan runut; dan 12) Berkelanjutan, 

dilakukan secara terus menerus. 

Program induksi online dilaksanakan  dalam rangka menyiapkan KS agar menjadi Kepala 

Sekolah profesional dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan jabatan kepala sekolah 

sebagai pemimpin pembelajaran, khususnya dalam menunjang pengembangan capaian program 

kurikulum dan pembelajaran. Dengan demikian program induksi online senantiasa dipantau dan 
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Individualized Self-paced 

e-learning online 

Group-based 

e-learning shyncronously 

Group-based 

e-learning ashyncronously 

Individualized Self-paced 

e-learning offline 

dievaluasi agar dapat diperbaiki di masa depan. Pemantauan dan evaluasi  sebagai salah satu 

bagian proses penjaminan mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar, dan terutama dalam 

pemenuhan standar kompetensi kepala sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06 Tahun 2018.  

Pembelajaran Online 

Pada dasarnya cara penyampaian atau cara pemberian (delivery system) dari e-learning 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. 

Komunikasi atau interaksi antara guru dan murid memang sebaiknya melalui sistem dua arah. 

Hasbullah (2018) menyatakan dalam e-learning, sistem dua arah ini juga bisa diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Dilaksanakan melalui cara langsung artinya pada saat instruktur memberikan pelajaran, murid 

dapat langsung mendengarkan. 

2. Dilaksanakan melalui cara tidak langsung misalnya pesan dari instruktur yang direkam 

terlebih dahulu sebelum digunakan 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Jenis Pembelajaran Dalam Jaringan 

 

Gambar 1 menjelaskan bahwa terdapat dua modus utama pembelajaran dalam e-learning, 

yaitu belajar mandiri dan belajar kelompok, Masing-masing terbagi kembali menjadi dua kategori. 

Belajar mandiri, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu belajar mandiri secara online dan belajar 

mandiri secara offline. Begitu juga dengan belajar kelompok, diklasifikasikan menjadi belajar 

kelompok secara sinkronous dan belajar kelompok secara asinkronous. 
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Peserta didik dalam belajar secara online mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan 

(delivered) secara online melalui jaringan baik internet maupun intranet. Sebagai contoh, peserta 

belajar memperoleh bahan belajar dalam bentuk digital (pdf, doc, ppt, flv, dan lain-lain), 

mengerjakan tugas secara online, meperima dan mengumpulkan tugas melalui e-mail, memperoleh 

informasi lain melalui mailing list dan lain-Iain. 

Peserta didik dalam belajar mandiri secara online mengikuti proses pembelajaran yang 

disampaikan (delivered) tanpa menggunakan jaringan komputer (baik internet maupun intranet). 

Sebagai contoh, peserta mempelajari bahan belajar dalam bentuk media cetak di rumah atau di 

tempat kerja, mempelajari materi dalam bentuk video yang disimpan dalam format DVD dan 

diputar melalui DVD player di rumah, dan lain-Iain. 

Peserta didik dalam belajar kelompok secara sinkronous mengikuti proses pembelajaran 

secara kelompok dalam waktu bersamaan (real time) walaupun dilihat dari sisi lokasi antar 

kelompok berada di tempat yang berbeda satu sama lain. Contohnya sekelompok peserta belajar 

mendiskusikan sesuatu dengan cara chatting atau audioconference atau video conference melalui 

internet. Belajar kelompok secara asinkronous, peserta belajar mengikuti proses pembelajaran 

secara kelompok melalui internet tapi dalam waktu yang tidak bersamaan (unreal time), umpan 

baliknya tertunda (delayed). Contoh, peserta belajar mendiskusikan sesuatu secara kelompok via 

email, bulletin board, dan Iain-Iain. 

Terdapat banyak cara dalam mengembangkan sebuah sistem pembelajaran online atau e-

learning atau salah satunya dengan menggunakan aplikasi Learning Management System (LMS) 

yakni sebuah perangkat untuk membuat materi pembelajaran berbasis web yang mengelolah 

kegiatan pembelajaran beserta hasilnya dan menfasilitasi interaksi antar guru dan siswa, antar guru 

dan guru, dan antar siswa dengan siswa. LMS mendukung berbagai aktivitas, antara lain: 

administrasi, penyampaian materi pembelajaran, penilaian (tugas, kuis). Pelacakan (tracking) dan 

monitoring, kolaborasi, dan komunikasi/interaksi. 
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Melalui aplikasi e-learning dengan moodle, para guru/dosen mengelola materi perkuliahan 

yakni menyusun silabus, mengunggah (upload) materi perkuliahan, memberikan tugas kepada 

siswa/mahasiswa, menerima, pekerjaan siswa/mahasiswa, membuat tes/kuis, memberikan nilai, 

memonitor keaktifan siswa/mahasiswa, mengolah nilai siswa/mahasiswa, berinteraksi dengan 

siswa/mahasiswa dan sesama guru/dosen melalui forum diskusi dan chat, dan sebagainya. 

Di sisi lain, siswa/mahasiswa dapat mengakses informasi dan materi pembelajaran 

berinteraksi dengan siswa/mahasiswa dan sesama guru/dosen, melakukan transaksi tugas-tugas 

perkuliahan, mengerjakan tes/kuis, mejihat pencapaian hasil belajar, dan sebagainya. Salah satu 

keuntungan bagi guru/guru/dosen yang membuat model pembelajaran berbasis online berbasis 

LMS adalah kemudahan. Guru/guru/dosen tidak perlu mengetahui sedikit pun tentang bahasa 

pemprogram web, sehingga waktu yang ada dapat dimanfaatkan lebih banyak untuk memikirkan 

konten (isi) pembelajaran yang akan disampaikan. 

Beberapa keunggulan dan kelebihan yang kita dapatkan dapat membangun LMS dengan 

menggunakan moodle diantaranya adalah: 

1.  Sederhana, efisien, ringan, dan kompatibel dengan banyak browser dan operating system. 

2. Mudah cara instalasinya sertya mendukung banyak bahasa, lebih dari 70 bahasa bahasa dari 

195 negara, termasuk bahasa Indonesia. 

3. Tersedianya manajemen situs untuk pengaturan situs keseluruhan, 

4. Tersedianya manajemen user/pengguna. 

5. Tersedianya manajemen mata kuliah/ bahan ajar, penambahan jenis mata kulia/ bahan ajar, 

pengurangan atau pengubahan mata kuliah/bahan ajar. 

6. Tersedianya modul chat, modul poling, modul forum, modul untuk jurnal, modul untuk kuis, 

modul untuk survey dan workshop, serta masih banyak lagi modul-modul lainnya yang dapat 

ditambahkan kemudian. 

7.  Gratis dan merupakan open source software. 
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E-learning bisa mencakup pembelajaran secara formal maupun informal. E-learning secara 

formal, misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran dan tes yang 

telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait (pengelola 

e-learning dan pembelajar sendiri). E-learning bisa juga dilakukan secara informal dengan 

interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, e-newsletter atau website 

pribadi, organisasi dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan atau 

keterampilan tertentu pada masyarakat luas. Keuntungan menggunakan metode pembelajaran e-

learning yang dapat kita peroleh diantaranya, yaitu: menghemat waktu proses belajar mengajar, 

mengurangi biaya perjalanan, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan (infrastruktur, 

peralatan, buku-buku), menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, melatih pembelajar lebih 

mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. 

Pembelajaran dalam jaringan (daring) merupakan solusi permasalahan tingginya tingkat 

ketidakhadiran guru di kelas yang mengakibatkan: materi pelajaran tidak tersampaikan dengan 

baik; beberapa materi yang cukup sulit tidak bisa diulang dengan maksimal; dan belum tuntas 

tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Pembelajaran online pada hakikatnya adalah 

bentuk pembelajaran konvensional yang disajikan dalam format digital melalui teknologi 

informasi (Kusnohadi, 2014). Pembelajaran online sebagai bentuk pembelajaran di mana paling 

sedikit 80% dari konten pembelajaran disampaikan secara online. Lingkungan pembelajaran 

online menawarkan kesempatan bagi pembelajar akan fleksibilitas, interaksi, dan kolaborasi 

(Gedera, dkk., 2017). 

Format penyampaian pembelajaran online dapat berupa bentuk: e-learning, internet 

learning, distributed learning, networked learning, tele-learning, virtual learning, dan web-based 

learning. Kelas maya merupakan suatu lingkungan pembelajaran dalam jaringan/online. Kelas 

maya merupakan sebuah learning management system (LMS) yang dikembangkan khusus untuk 

memfasilitasi terjadinya pembelajaran online (daring) antara siswa dan guru kapan saja dan di 

mana saja. 
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Pada waktu tertentu yang terjadwal oleh guru, siswa dapat mengikuti pembelajaran virtual 

dengan guru melalui tool komunikasi sinkronous (chat, video conference, audio conference, 

desktop sharing, whiteboard). Strategi pembelajaran di kelas maya yaitu strategi pembelajaran 

lebih bersifat konstruktivistik yang menuntut pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa untuk 

mendorong keterampilan siswa. Sarana pembelajaran online bagi siswa dan guru Belajar kapan 

saja, dimana saja, dengan siapa saja. Manfaat kelas maya adalah: 

1. Mengutamakan fleksibilitas, berinteraksi dalam waktu yang tepat disesuaikan dengan 

ketersediaan waktu dan jadwal belajar. 

2. Memanfaatkan perangkat yang sudah ada dan dimiliki siswa (laptop dan smartphone). 

3. Aktivitas siswa tersimpan dalam arsip (ada data aktivitas guru dan siswa). 

4. Memanfaatkan perangkat pengelolaan kelas (penilaian dan umpan balik). 

5. Memberikan kesempatan untuk berkomunikasi banyak arah (interkasi dan komunikasi 

melalui forum diskusi serta berinteraksi dengan bahan belajar). 

6. Siswa belajar sesuai kemampuan dan kecepatan masing-masing. 

7. Guru dapat mengontrol aktivitas siswa meskipun tidak di tempat yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 
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Metode penelitian menggunakan metode pengembangan. Metode ini diadopsi dari Borg 

dan Gall (1992) dilengkapi oleh Dick dan Carey (1996). Pada langkah Research (R) dilakukan 

oleh peneliti pada tahun pertama. Sedangkan pada langkah Development (D) dilakukan oleh 

peneliti pada tahun kedua. Penelitian ini menghasilkan: 1) Laporan penelitian tentang model 

induksi online kepala sekolah dasar berbasis portofolio sebagai pemimpin pembelajaran di 

Kabupaten Malang, 2) model induksi online kepala sekolah dasar berbasis portofolio sebagai 

pemimpin pembelajaran di Kabupaten Malang, 3) Artikel yang dimuat pada jurnal internasional 

atau dua artikel yang dimuat di Prosiding seminar internasional, dan 4) HKI dan Book chapter. 

 

Langkah-langkah Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan: 1) kuesioner tertutup dan 

terbuka tentang kelayakan model induksi online berbasis portofolio bagi kepala sekolah sebagai 

pemimpin bembelajaran oleh ahli, 2) kuesioner tertutup dan terbuka tentang kelayakan model 

induksi online berbasis portofolio bagi kepala sekolah sebagai pemimpin bembelajaran untuk 

mendapatkan verifikasi empirik. Data penelitian kuantitatif dianalisis dengan menggunakan 

statistik deskriptif kecenderungan memusat (Sugiyono. 2005). Data penelitian kualitatif dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis content dari Mayring (2000). Alur metode, kegiatan dan 

produk penelitian secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut. 
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R&D tentang model induksi online berbasis portofolio 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Metode, Kegiatan dan Produk Penelitian 

 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam konteks penelitian dan pengembangan adalah langkah-langkah 

yang dilalui dalam mengembangkan dan menghasilkan produk yang teruji. Bilamana merujuk 

kepada Borg dan Gall (1983) ada sepuluh langkah pengembangan dalam penelitian guna 

mengembangkan dan menghsilkan produk baru, yaitu (1) research and informaion collecting; (2) 

planning; (3) develop preliminary form of product; (4) prelimanary field testing; (5) prelimanary 

field testing; (6) main field testing; (7) operational product revision; (8) operational field testing; 

(9) final product revision; dan (10) dissemination and implementation. 

Catatan lebih lanjut atas prosedur penelitian pengembangan yang direkomendasikan oleh 

Borg dan Gall (1983) di atas terdapat beberapa kali uji coba lapangan. Dalam penelitian ini hanya 

dilakukan satu kali uji ahli dan beberapa kali uji lapangan sesuai kebutuhan. Jika dengan hanya 

satu kali uji lapangan menunjukkan bahwa model induksi online kepala sekolah berbasis portofolio 

ini mampu membekali kepala sekolah dengan kompetensi kepemimpinan yang unggul, maka uji 

lapangan cukup dilakukan satu kali. 

Dengan demikian ada delapan langkah yang akan dilaksanakan untuk menghasilkan 

produk baru berupa model induksi online kepala sekolah berbasis portofolio, sebagai berikut:  

1. Planing, yaitu pembuatan rancangan awal model induksi online kepala sekolah berbasis 

portofolio. Pada akhir tahap tersebut, model induksi online tersebut siap divalidasi oleh dua 

orang ahli dalam bidang manajemen pendidikan, terutama yang memahami kepemimpinan 

pendidikan. Dalam rangka penyelenggaraannya, akan disiapkan panduan dan instrument uji 

falidasi ahli. 

1. Formulasi model, expert judgement, uji 

empris, revisi & finalisasi.  

2. Penulisan Artikel Jurnal Terakreditasi.  

3. Penulisan Makalah Seminar Nasional  

Luaran Tahun II:  
1. Laporan penelitian tentang model induksi online 

kepala sekolah dasar berbasis portofolio.  
2. Artikel Jurnal Nasional/Internasional 

Terakreditasi 

3. Artikel Seminar Internasional  
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2. Develop preliminary form of product, yaitu pengembangan format-format (instrument) 

penilaian produk awal. Ada dua produk yang dihasilkan pada tahap kedua tersebut, yaitu: (1) 

panduan uji validasi ahli; dan (3) instrumen atau format uji validasi ahli dalam bentuk 

kuesiner dan instrument wawancara. 

3. Prelimanary field testing, uji lapangan awal secara terbatas, yaitu uji validasi ahli. Pada tahap 

ini terdapat tiga orang ahli kepemimpinan diminta membaca seluruh model induksi online 

kepala sekolah berbasis portofolio yang telah dibuat dan direvisi oleh peneliti, dan 

memberikan komentar atas tingkat keterbacaan, kesesuaian konteks, dan tingkat 

kemanfatannya. Teknik yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara.  

4. Operational product revision. Tahap keempat adalah berdasarkan hasil uji validasi ahli, 

dilakukan revisi dan siap untuk uji lapngan utama.  

5. Main field testing. Tahap kelima uji lapangan utama. Sasaran uji lapangan utama yaitu 5—

10 orang kepala sekolah di Kota Malang. Berdasarkan uji coba lapangan tersebut dilakukan 

revisi.   

6. Operational product revision. Sebagai tahap keenam adalah dilakukan revisi produk 

berdasarkan saran-saran dari uji lapangan utama. 

7. Operational field testing. Tahap ketujuh adalah uji lapangan operasional dilakukan di 30—

40 kepala sekolah. 

8. Final product revision. Sebagai tahap ke delapan (tahap terakhir) adalah revisi produk akhir 

berdasarkan uji lapangan operasional, sehingga akhirnya dihasilkan model induksi online kepala 

sekolah berbasis portofolio. 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengembangan Website untuk Program Induksi Kepala Sekolah 
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Berdasarkan analisis kebutuhan program induksi kepala sekolah, peneliti mengembangkan 

website yang dapat digunakan oleh kepala sekolah dalam rangka menunjang kegitan program 

induksi. URL website program induksi kepala sekolah ini adalah http://nusantarastrategis.or.id/. 

Materi yang telah ada dalam website tersebut dan dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah yang 

mengikuti program induksi adalah: (1) analisis lingkungan; (2) formulasi strategi; (3) 

implementasi strategi; (4) evaluasi strategi; (5) analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats); dan (6) standard operational procedure. Menu yang dapat 

dimanfaatkan pada website bagi kepala sekolah yang mengikuti program induksi adalah: (1) profil; 

(2) diklat; (3) evaluasi; dan (4) glosarium. 

Gambar 1 menampilkan homepage website. Gambar 2 merupakan menu yang digunakan 

kepala sekolah untuk mendaftar (registrasi) yang akan mengikuti program induksi. Gambar 3 

merupakan materi yang tersaji dalam website, dan materi tersebut dapat dipilih dan diakses oleh 

kepala sekolah setelah ini melakukan registrasi. Gambar 4 merupakan menu-menu yang dapat 

diakses oleh kepala sekolah peserta program induksi. Menu-menu tersebut berisi informasi tentang 

website program induksi. 

 

 

Gambar 1 Homepage Website 
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Gambar 2 Pendaftaran Akun 

 

 

Gambar 3 Materi Program Induksi di Website 

 

 

Gambar 4 Menu Website 
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Selanjutnya untuk mengetahui kefektifan penggunaan website program induksi tersebut, 

kepala sekolah mengisi angket yang digunakan untuk mengukur kepemimpinan pembelajaran. 

Hasil analisis deskriptif diperoleh: mean = 49,70; deviasi standar = 5,26; skor maksimum = 56; 

skor minimum = 38; range = 18; dan interval = 5. Tabel 1 menyajikan distribusi frekuensi variabel 

kepemimpinan pembelajaran. Berdasarkan skor mean (49,70) dapat disimpulkan level 

kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah termasuk dalam kategori good. 

 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Variabel Kepemimpinan Pembelajaran 

Kategori Interval f % 

Adequate 38 - 42 20 13,79 

Inadequate 43 - 47 31 21,38 

Good 48 - 52 35 24,14 

Excellent 53 - 57 59 40,69 

Total 145 100 

 

Pembahasan 

Website saat ini merupakan media yang lazim digunakan dalam berbagai bidang, termasuk 

dalam bidang pendidikan. Website merupakan media komunikasi suatu institusi dengan para 

pelanggannya. Manfaat website program induksi kepala sekolah adalah: (1) sebagai media 

informasi bagi kepala sekolah pemula; (2) sebagai media bagi kepala sekolah pemula untuk 

meningkatkan kompetensi; dan (3) sebagai media menyiapkan kepala sekolah pemula menjadi 

kepala sekolah profesional. Pelaksanaan program induksi dengan menggunakan website bertujuan 

untuk membimbing kepala sekolah pemula agar dapat: (1) beradaptasi dengan iklim kerja dan 

budaya sekolah; dan (2) melaksanakan pekerjaannya sebagai kepala sekolah profesional di 

sekolah. Program induksi ini diselenggarakan berdasarkan prinsip: (1) keprofesionalan, 

penyelenggaraan program yang didasarkan pada kode etik profesi, sesuai bidang tugas; (2) 

kesejawatan, penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja dalam tim; dan (3) akuntabel, 

penyelenggaraan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 
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Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi sekolah sangat penting karena peran 

strategis kepala sekolah ikut mempengaruhi kinerja sekolah (Sholeh, 2016). Kepala sekolah yang 

profesional memiliki kapasitas untuk memimpin sekolah dengan profesional juga. Kepemimpinan 

profesional mengacu pada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 

Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa 

sehingga tercapailah tujuan itu (Indrafachrudi, 1995). Kepemimpinan adalah kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain, agar ia mau berbuat sesuatu yang 

dapat membantu pencapaian suatu maksud dan tujuan. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk 

mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi (Terry, 1989). 

Profesionalisme adalah sebagai komitmen untuk ide-ide profesional dan karir (Sagala, 

2009). Profesionalisme merupakan sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk 

komitmen dari para anggota asuatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan 

kualitas profesionalannya (Surya, 2007). Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan 

kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang 

(Kusnandar, 2007). Profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk 

meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi 

yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu (Danim, 2012). 

Profesionalisme adalah suatu bentuk komitmen para anggota suatu profesi untuk selalu 

meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya yang bertujuan agar kualitas 

keprofesionalannya dapat tercapai secara berkesinambungan. 

Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran (Wahjosumidjo, 

1999). Kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki 

jabatan struktural (kepala sekolah) di sekolah (Rahman, 2017). Beberapa kriteria kepala sekolah 

professional, antara lain: (1) memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang 
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diserahkan kepadanya; (2) memiliki kemampuan menerapkan keterampilan konseptual, 

manusiawi, dan teknis; (3) memiliki kemampuan untuk memotivasi bawahan agar bekerja sama 

secara sukarela dalam mencapai maksud-maksud unit dan organisasi; (4) memiliki kemampuan 

untuk memahami implikasi-implikasi dari perubahan sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan; dan 

(5) memulai dan memimpin perubahan-perubahan yang cocok di dalam unit yang didasarkan pada 

perubahan-perubahan sosial yang luas. 

Beberapa tips efektif untuk menjadi kepala sekolah profesional, yaitu: (1) memberikan 

keteladanan; (2) cerdas memilih bawahan; (3) berorientasi pada pemberdayaan kepada staf, 

bawahan, dan partner; (4) cerdas mengambil kader-kader terbaik sebelum didahului oleh lembaga 

lain; (5) menjaga keseimbangan dengan cara aktif melakukan konsolidasi internal dan kreatif 

melakukan ekspansi keluar; (6) aktif bekerja sama dengan orang lain; (7) kreatif mengembangkan 

kemandirian dana; (8) proaktif melakukan peningkatan diversifikasi; (9) rutin melakukan 

supervisi; (10) menciptakan transparansi dan akuntabilitas; dan (11) memberikan jaminan masa 

depan berupa masalah kesejahteraan anggota, yaitu gaji meningkat, karier berkembang, dan 

aktualisasi yang sesuai dengan potensi masing-masing. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif akan memengaruhi kesuksesan sekolah dalam 

mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Agar kepala sekolah sukses dalam mencapai tujuan 

sekolah, maka kepala sekolah harus mampu memainkan perannya sebagai pribadi, manager, 

kewirausahaan, supervisor, dan orang yang sosial (Rokhmaniyah, 2009). Kriteria sukses kepala 

sekolah meliputi: (1) memilih pekerjaan secara bijaksana; (2) lakukan yang terbaik; (3) berpikiran 

positif; (4) mempelajari kekuatan struktur formal organisasi; (5) mendapatkan pengawasan sumber 

daya organisasi; (6) hidup sewajarnya; (7) jangan terlalu lama bekerja di satu tugas (akan jenuh 

sehingga tidak kreatif dan inovatif); (8) mencari pelatih; (9) dukung atasan; (10) biasa bergerak 

cepat dan selamat; (11) berpikiran luas; (12) meningkatkan profesionalisme terus-menerus; dan 

(13) kerja keras dan memperbanyak jaringan kerja (DeCenzo & Robbins, 1999). 
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Kepala sekolah adalah orang kunci yang menentukan berhasil tidaknya sebuah sekolah. 

Kepala sekolah dapat dikatakan seorang dirigen lagu yang mampu memandu dan mengkoordinasi 

semua anggotanya; mengakomodasikan potensi sekolah; menciptakan iklim sekolah yang 

harmonis; dan mengkondisikan kultur sekolah yang dinamis. Kepala sekolah juga dapat dikatakan 

seorang manajer, yaitu mampu mengelola sistem sekolah dengan mengatur kinerja guru, siswa, 

dan warga sekolah. Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya, banyak 

ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. 

Kepemimpinan merupakan faktor yang paling penting dalam menunjang tercapainya tujuan 

organisasi sekolah. Keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola kantor, mengelola sarana 

prasarana sekolah, membina guru, atau mengelola kegiatan sekolah lainnya, banyak ditentukan 

oleh kepemimpinan kepala sekolah. Apabila kepala sekolah mampu menggerakkan, membimbing, 

dan mengarahkan anggota secara tepat, maka segala kegiatan yang ada dalam organisasi sekolah 

akan bisa terlaksana secara efektif. Sebaliknya, bila tidak bisa menggerakkan anggota secara 

efektif, tidak akan bisa mencapai tujuan secara optimal. 

Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Dasar 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data, diperoleh: mean = 85,86; standar deviasi = 7,02; 

skor maksimum = 96; skor minimum = 67; range = 29; dan interval = 7. Distribusi frekuensi 

kinerja kepala sekolah disajikan pada Tabel 1. Mean dari kinerja kepala sekolah adalah 85,86; 

maka dapat disimpulkan kinerja kepala sekolah berada pada kategori medium. Selanjutnya mean 

item dibandingkan dengan mean total. Hasil perbandingan tersebut seperti pada Tabel 2. Mengacu 

pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa item yang termasuk dalam kategori R merupakan item yang 

harus ditingkatkan oleh kepala sekolah. Sedangkan item yang termasuk dalam kategori H 

merupakan item yang harus dipertahankan oleh kepala sekolah. 

 

Tabel 1 Kinerja Kepala Sekolah 

No Kategori Interval f % 

1 Worse 67 - 73 8 5,52 
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2 Bad 74 - 80 26 17,93 

3 Medium 81 - 87 47 32,41 

4 Good 88 - 94 48 33,10 

5 Great 95 - 101 16 11,03 

 

Tabel 2 Perbandingan Mean Item dengan Mean Total 

No Pernyataan 
Mean 

Item 

Mean 

Total 
Keterangan 

1 
Program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara 

holistik 
3,61 3,58 H 

2 Kode etik sebagai acuan bekerja secara profesional di sekolah 3,70 3,58 H 

3 Komite sekolah merupakan mitra strategis sekolah 3,72 3,58 H 

4 Ada program kerjasama sekolah dengan orangtua siswa 3,68 3,58 H 

5 Guru memiliki hubungan kolegial yang baik 3,72 3,58 H 

6 Komunikasi kepala sekolah dan guru sesuai dengan prinsip kolegial 3,58 3,58 H 

7 Sekolah memiliki kemandirian dalam menyelenggarakan program 3,32 3,58 L 

8 
Independensi pengembangan profesi merupakan prinsip pengembangan 

profesi 
3,28 3,58 L 

9 Musyawarah mufakat merupakan budaya sekolah 3,79 3,58 H 

10 Kepentingan sekolah merupakan prioritas utama 3,66 3,58 H 

11 
Setiap proses penentuan program sekolah dapat diakses oleh 

stakeholders 
3,40 3,58 L 

12 
Stakeholders dapat mengakses informasi dari sekolah sesuai dengan 

prinsip tanggung jawab dan terbuka 
3,39 3,58 L 

13 Guru memiliki jiwa perubahan dan tantangan 3,58 3,58 H 

14 
Sekolah dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi 
3,67 3,58 H 

15 Guru memiliki peran dalam setiap kebijakan yang dibuat sekolah 3,63 3,58 H 

16 
Kepala sekolah melibatkan komite sekolah dan dewan guru dalam 

menyusun rencana strategis sekolah 
3,70 3,58 H 

17 Setiap program sekolah ada laporan kegiatan secara komprehensif 3,47 3,58 L 

18 Pembelajaran yang dilakukan guru berdasarkan rencana pembelajaran 3,66 3,58 H 

19 
Sekolah memiliki deskripsi tugas setiap sumber daya manusia yang 

dimiliki 
3,43 3,58 L 

20 
Kepala sekolah, guru, dan staf bekerja sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya 
3,77 3,58 H 

21 Program sekolah dilaksanakan secara teratur 3,60 3,58 H 

22 
Sekolah memiliki sistem manajemen dalam penyelenggaraan layanan 

sekolah 
3,57 3,58 L 

23 Ada rancangan program tindak lanjut pada setiap program sekolah 3,44 3,58 L 

24 Program sekolah dievaluasi secara holistik dan ada upaya pengembangan 3,50 3,58 L 

 

Pembahasan 

Banyak faktor yang menunjang kinerja pegawai, diantaranya: (1) karyawan mengerti dengan 

jelas apa yang diharapkan darinya; (2) karyawan didukung oleh lingkungan kerja yang memadai; 

dan (3) karyawan termotivasi untuk bekerja. Kinerja akan membawa dampak baik bila: (1) visi 

dinyatakan dengan spesifik dan jelas; (2) semua staf ikut terlibat dalam proses pengembangan 

kemampuan mereka; (3) staf memiliki harapan dan itu menantang namun dapat dicapai; (4) 
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harapan menggambarkan hasil yang dapat diukur; (5) harapan menjelaskan pekerjaan “utuh” atau 

dapat didefinisikan dan menjadi tanggung jawab karyawan untuk sebagian besar, jika tidak 

seluruhnya; dan 6) harapan itu mempunyai arti bagi karyawan. Dengan demikian pimpinan 

organisasi harus mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi lingkungan organisasinya, 

sehingga karyawan dengan didukung oleh budaya organisasi yang baik, dapat melaksanakan beban 

tugas dan tanggung jawabnya. 

Karyawan yang baik adalah karyawan yang tahu persis dan sadar kapan ia menjadi pimpinan 

dan kapan ia menjadi orang yang dipimpin dan bertindak secara proporsional sesuai wewenang, 

tanggung jawab dan kewajiban kepadanya (Irawan, 2000). Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja seseorang, antara lain: (1) daya tarik pekerjaan; (2) upah; (3) kemauan dan 

perlindungan kerja; (4) pengetahuan; (5) lingkungan dan suasana kerja; (6) harapan 

pengembangan karier; (7) keterlibatan dalam kegiatan organisasi; dan (8) perhatian dan 

kepemimpinan atasan (Anoraga, 2001). Terdapat tiga elemen sebagai penentu kinerja, yaitu: (1) 

tingkat keterampilan; (2) tingkat upaya; dan (3) sifat keadaan eksternal. 

Tingkat keterampilan adalah bahan mentah yang dibawa seseorang pegawai ke tempat kerja, 

seperti pengetahuan, kemampuan, kecakapan-kecakapan interpersonal, serta kecakapan-

kecakapan teknis. Tingkat upaya dapat digambarkan sebagai motivasi yang diperlihatkan pegawai 

untuk menyelesaikan pekerjaan. Meskipun karyawan memiliki tingkat keterampilan untuk 

melakukan pekerjaan, mereka tidak akan bekerja dengan baik bila hanya sedikit berupaya atau 

tidak ada upaya sama sekali. Tingkat keterampilan berhubungan dengan apa yang akan dilakukan. 

Kondisi-kondisi eksternal juga merupakan faktor penentu kinerja pegawai. Meskipun pegawai 

memiliki tingkat keterampilan dan upaya yang diperlukan untuk berhasil pegawai tersebut 

mungkin saja tidak berhasil. Hal ini diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang tidak mendukung yang 

berada di luar kendali pegawai. Sebaliknya ada juga saat-saat ketika kondisi-kondisi eksternal 

yang sangat memberi dukungan, pegawai akan berhasil meskipun tingkat keterampilan dan tingkat 
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upaya yang rendah. Jadi peningkatan kinerja pegawai tidak cukup hanya dengan keterampilan dan 

upaya saja, tetapi lingkungan tempat bekerja harus mendukung. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah: (1) keterampilan kerja; (2) 

motivasi; (3) lingkungan kerja; dan (4) sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara 

lain: kemampuan, upaya, dan kesulitan tugas (Bateman, 2019). Namun demikian sejumlah faktor 

dapat juga mempengaruhi kinerja adalah perilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan 

atau pimpinan, kendala-kendala sumber daya, dan keadaan ekonomi. 

Untuk memantau kinerja dapat dengan mengamati proses termasuk perilaku pelaksanaannya 

dan demikian juga dapat dilihat dari keluarannya (Dharma, 2000). Seperti tugas karyawan 

“mengetik satu halaman” adalah perilaku, sedangkan “halaman yang sudah diketik” adalah hasil. 

Terdapat kelemahan kalau hanya memantau keluarannya saja, karena seseorang bisa saja berhasil 

tanpa melalui proses yang benar yang telah ditetapkan dan untuk mencapai tujuan tidak dapat 

dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Pengertian ini menekankan bahwa dalam memantau 

kinerja tidak hanya dilakukan dari hasil yang diperoleh dalam melakukan pekerjaan, tetapi perlu 

diperhatikan apakah seseorang yang melakukan pekerjaan itu telah sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan sebelumnya. Idealnya hasil kerja yang baik dicapai dengan cara yang benar. 

Penilaian kinerja dapat ditinjau dari: (1) penilaian yang berorientasi kepada hasil, seperti 

catatan produksi, penjualan dan anggaran-anggaran biaya; (2) penilaian terhadap apa yang 

dikerjakan, inti penilaian ini adalah bahwa karyawan dapat mengendalikan tindakan-tindakannya, 

tetapi tidak perlu dapat mengendalikan hasil kerja; dan (3) penilain kemahiran dengan sampel-

sampel kerja atau simulasi dan menggunakan tes untuk menilai tingkat pengetahuan dan 

pemahaman kerja. Penilaian kerja dapat ditinjau dari tipe obyektif yang menekankan kepada 

kuantitas hasil kerja dan tipe subyektif yang menekankan kepada analisis perilaku dengan teknik 

penilaian yang berorientasi pada masa lalu (Soeprihantono, 1988). 

Untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja atau hasil kerja seseorang atas tugas yang 

dibebankan kepadanya, dapat diikuti enam langkah: (1) menetapkan tingkat kinerja yang 
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diharapkan, dengan melakukan analisis pekerjaan, kualitas dan kuantitas yang harus dilaksanakan, 

metode dan prosedur yang harus dilakukan dan perilaku yang diterapkan dalam bekerja; (2) 

memantau kemajuan dengan memfokuskan pada hasil yang dicapai; (3) melakukan evaluasi 

terhadap tingkat kinerja dibanding kinerja yang diharapkan sebelumnya; (4) memberi umpan balik 

atas kinerja; (5) membuat keputusan adminstrasi atas kinerja yang dicapai; dan (6) 

mengembangkan rencana-rencana peningkatan kinerja (Haynes, 2011). 

Terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan dalam bekerja: (1) karakter, kejujuran 

intelektual, ketekunan, loyalitas, kepercayaan, integritas, dan penerimaan tanggung jawab; (2) 

temperamen, ketenangan hati, dan ketenangan mental; (3) kemampuan, fisik, intelektual, 

kejujuran, sosial; dan 4) perhatian, kepuasan emosiaonal karena bekerja dengan orang lain. 

Menciptakan suasana yang kondusif dalam melaksanakan tugas merupakan suatu hal yang tidak 

boleh diabaikan. Kondisi ini tentu akan mempermudah komunikasi antar pegawai yang akan 

memperlancar pelaksanaan tugas. Komunikasi sebagai cara dasar untuk mempengaruhi perubahan 

tingkah laku dan mempersatukan proses psikologis, seperti persepsi, pemahaman, dan motivasi. 

Secara psikologis komunikasi mampu mempengaruhi tingkah laku orang lain. 

Tidak jarang seorang pegawai yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik, 

tetapi tidak berhasil dalam melaksanakan tugas, karena tidak mampu berkomunikasi dengan baik 

dan menjalin hubungan yang harmonis sesama pegawai. Hal ini berarti bahwa seorang pegawai 

harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam rangka menunjang pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan organisasi. Kinerja adalah prestasi, hasil kerja atas dasar 

kemampuan/kecakapan, usaha dan kesempatan yang disumbangkan seseorang/kelompok dengan 

indikatornya: (1) pengetahan tentang bidang usaha; (2) cara melaksanakan tugas; (3) keterampilan 

dalam melaksanakan tugas; dan (4) umpan balik. 

Gaya kepemimpinan adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan dalam mempengaruhi 

pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dengan indikasinya: (1) pembagian tugas/pekerjaan; 

(2) cara pengambilan keputusan; (3) penghargaan dan hukuman; dan (4) menciptakan hubungan 
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baik dengan karyawan. Guna mencapai hasil kerja sebagaimana yang diharapkan dari seorang 

pegawai diperlukan pengetahan tentang bagaimana cara melaksanakan tugas tersebut. Selain itu, 

seorang pegawai harus dapat mempedomani aturan yang berlaku dalam bekerja dengan baik, 

memiliki keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, serta diperlukan 

umpan balik dari hasil yang telah dicapai. Keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas, 

sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan gaya kepemimpinan 

yang dapat menciptakan suasana kondusif bagi pegawai dalam bekerja. 

Pimpinan harus menggunakan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi yang sedang 

dihadapi. Terutama dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan harus 

memperhitungkan keterlibatan para pegawai. Jika kondisi yang demikian tidak dilakukan oleh 

pimpinan, maka dapat melemahkan semangat kerja pegawai, yang pada gilirannya akan 

berpengaruh pada kinerja pegawai. Demikian juga dalam pemberian penghargaan dan hukuman 

harus adil. Pimpinan hendaknya melakukan penilaian terhadap pegawai berdasarkan kenyataan 

yang ada tidak memihak pada seseorang atau tertentu. Pemberian penghargaan dan hukuman oleh 

pimpinan terhadap pegawai yang tidak adil akan dapat melahirkan persepsi tidak baik terhadap 

kepemimpinan tersebut dan dapat melemahkan kinerja mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN 
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Mengacu pada capaian riset ini yaitu website yang dapat digunakan oleh kepala sekolah 

dalam mengikuti program induksi, telah tercapai. Website tersebut dapat digunakan bagi kepala 

sekolah untuk meningkatkan kompetensinya agar nantinya menjadi kepala sekolah profesional. 

Pengembangan website selanjutnya akan diarahkan pada materi evaluasi kinerja sekolah. Evaluasi 

kinerja sekolah merupakan hal yang penting untuk mengetahui ketercapaian target sekolah yang 

telah dirancang dalam rencana strategis sekolah. 
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