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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan 

profesionalitas kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah berkarakter di SD 

Negeri Teupin Pukat Meurah Dua. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 

Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Ada beberapa hal yang peneliti lakukan bersama guru dan teman sejawat pada 

tahap perencanaan ini yaitu (1) mengidentifikasi masalah, (2) merencanakan 

jadwal penelitian, (3) mengkaji dan meganalisis permasalahan yang ada di 

sekolah, (4) membuat komitmen bersama, dan (5) memilih karakter yang akan 

diterapkan serta menyusun program kerja. Pelaksanaan pada karakter peduli 

lingkungan mendapatkan nilai 71% dengan peringkat cukup dan karakter gemar 

membaca mendapatkan 81% degan peringkat baik. Dari kedua hasil pengamatan 

tersebut terbukti bahwa pelaksanaan siklus II sudah lebih baik dari siklus I dan 

peneliti telah berhasil melaksanakan peningkatan profesionalitas kepala sekolah 

untuk mewujudkan sekolah yang berkarakter peduli lingkungan dan gemar 

membaca. 

 

Kata Kunci : Peningkatan Profesionalisme, Kepala Sekola, Sekolah Berkarakter. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Visi dari pendidikan nasional adalah menyediakan suatu sistem yang 

berkualitas yang menyediakan kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk 

mencapai hasil belajar dan mencapai potensi yang dimilikinya. Salah satu faktor 

penting dalam mencapai visi pendidikan tersebut adalah peran dan kemampuan 

kepemimpinan, terutama kepala sekolah. Kepala sekolah  memainkan peran 

penting dalam  mengejawantahkan visi  pendidikan nasional.  Dalam hal  ini, 

kepala sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas praktik pengajaran  

dan  pencapaian  belajar  peserta  didik. 

Dewasa  ini  kita  sering  mendengar  berbagai  keperihatinan  yang  

ditujukan kepada para penyelenggara negara berserta aparaturnya dalam hal 

kurang profesional dalam bekerja. Ungkapan  yang  menggunakan  kata -kata 

“profesi, profesionalisme, profesionalitas” sudah menjadi bahasa umum, seraya 

dalam kontek yang lebih jauh kalau kita tanyakan pada mereka apa sesungguhnya 
pengertian dari  kata-kata  tersebut  mereka  tak  bisa  menjelaskannya.  Sesuatu  

dikatakan profesional dalam kacamata mereka ketika mereka  merasa puas atas 

pekerjaan yang dilakukan  dan  merasa  mendapat  pelayanan  yang  memuaskan. 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan      Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 
  

 

 

Afriyani    655 

Dibidang  pendidikan masalah  ketidakpuasan  terhadap  kinerja  guru,  para  

kepala  sekolah,  administrator pendidikan,  jajaran  birokrasi  penyelenggara  

pendidikan  tak  pernah   berhenti dinyanyikan  oleh  berbagai  pihak.  

Kepemimpinan kepala sekolah tak sesuai dengan semangat demokrasi, kurang 

profesional dan sebagainya. Kepala  sekolah  memimpin, bersama dengan 

pendidik dan tenaga kependidikan, untuk memetakan arah ke depan pendidikan di 

sekolah, mengembangkan  pencapaian  yang  diharapkan,  memelihara  fokus  

perhatian  terhadap  proses pengajaran  dan  pembelajaran  dan  membangun  

lingkungan  belajar  yang   kondusif  dan  positif. Oleh  karena  itu,  kemampuan  

kepemimpinan  kepala  sekolah  dapat  menjadi  faktor  pembeda terhadap proses 

pendidikan yang berlangsung di sekolah (Bennett & Anderson, 2003). 

Tantangan  bagi  seorang  kepala  sekolah  adalah  bagaimana  menjadi 

pendorong atau pelopor  perubahan  kelembagaan  sekolah  yang  dipimpinnya. 

Menurut  Blachard  (Syafaruddin,  2002:  62)  “Pengembangan  organisasi  dan 

produktivitasnya  dicapai  dari  buah  kepemimpinan  yang  efektif.  Hal  itu  akan 

menghasilkan mutu secara berkelanjutan dalam lembaga pendidikan”. 

Ketercapaian tujuan pendidikan pada satu sekolah sangat bergantung pada 

profesional kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang 

profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber 

organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah yang profesional 

akan melaksanakan tugasnya secara baik sehingga menghasilkan lulusan yang 

lebih bermutu. Menjadi kepala sekolah yang profesional tidak akan terwujud 

begitu saja tanpa adanya upaya untuk meningkatkan gaya kepemimpinannya. 

Adapun salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan pengembangan 

profesionalisme, hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. 

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di SD Negeri Teupin 

Pukat pada awal tahun ajaran baru 2016/2017, masih kurangnya pemahaman dan 

penerapan tehadap nilai karakter peduli lingkungan dan gemar membaca. Sehingga 

menyebabkan area sekolah menjadi kurang nyaman dan minat baca peserta didik 

sangat kurang. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah karena bahan 

bacaan yang kurang menarik sehingga tidak sedikit peserta didik yang 

menganggap kegiatan membaca adalah sesuatu yang membosankan. Dalam hal ini 

kepala sekolah dan guru sangat berperan penting dalam usaha perbaikan 

kemampuan membaca peserta didiknya. 

Menyikapi permasalahan tersebut maka solusi yang diperlukan adalah suatu 

program yang dapat meningkatkan rasa peduli lingkungan dan gemar membaca. 

Sehinggga meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran membaca. 

Program peduli lingkungan dan gemar membaca ini peneliti tawarkan agar dapat 

menjadi solusi untuk permasalahan yang ada di SD Negeri Teupin Pukat. 

Mengingat pentingnya peduli lingkungan dan kemampuan membaca maka 

peneliti tertarik untuk mencobakan program (inovasi) yang peneliti susun yang 

selaras dengan program pemerintah. Oleh karena itu judul dalam penelitian ini 
adalah: “Upaya Peningkatan Profesionalitas Kepala Sekolah untuk Mewujudkan 

Sekolah Berkarakter.”  
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah :   

1. Bagaimanakah upaya peningkatan profesionalitas kepala sekolah untuk 

mewujudkan sekolah berkarakter?.  

2. Bagaimanakah rencana upaya peningkatan profesioalitas kepala sekolah untuk 

mewujudkan sekolah berkarakter di SD Negeri Teupin Pukat Meurah Dua? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan peningkatan profesioalitas kepala sekolah untuk 

mewujudkan sekolah berkarakter di SD Negeri Teupin Pukat Meurah Dua? 

4. Bagaimanakah hasil dari peningkatan profesionalitas kepala sekolah untuk 

mewujudkan sekolah berkarakter di SD Negeri Teupin Pukat Meurah Dua? 

 

Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

peningkatan profesionalitas kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah berkarakter 

di SD Negeri Teupin Pukat Meurah Dua. Sedangkan tujuan secara khusus adalah 

untuk mendeskripsikan : 

1. Untuk mendeskripsikan upaya peningkatan profesionalitas Kepala Sekolah 

Untuk Mewujudkan Sekolah Berkarakter 

2. Rencana peningkatan profesionalitas kepala sekolah untuk mewujudkan 

sekolah berkarakter di SD Negeri Teupin Pukat Meurah Dua. 

3. Pelaksanaan peningkatan profesionalitas kepala sekolah untuk mewujudkan 

sekolah berkarakter di SD Negeri Teupin Pukat Meurah Dua. 

4. Hasil dari peningkatan profesionalitas kepala sekolah untuk mewujudkan 

sekolah berkarakter di SD Negeri Teupin Pukat Meurah Dua. 

 

KAJIAN TEORI 

Hakikat Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu Kepala dan Sekolah. Kata kepala 

dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. 

Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan 

mmberi pelajaran (Wahjosumindjo, 2002: 83).  

Menurut Saroni (2006:37), kepala sekolah adalah sosok yang diberi 

kepercayaan dan kewenangan oleh banyak orang (anak buah) untuk membawa 

sekolah ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kepala sekolah juga merupakan jabatan 

pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan pertimbangan-

pertimbangan. Siapapun yang akan diangkat jadi kepala sekolah dan diharapkan 

dapat menjadi modal untuk membawa pada keberhasilan bersama (Wahjosumidjo, 

2002:84). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah merupakan seorang tenaga profesional guru yang dipercaya memimpin 

sekolah dan elemen-elemennya untuk mencapai mutu dan tujuan pendidikan. 

Dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah, seorang kepala sekolah 
mempunyai peran-peran yang harus dijalankan. Peran kepala sekolah menurut 

Depdikbud (Enco Mulyasa, 2004: 97-98) dibagi menjadi tujuh pokok yaitu: 

sebagai pendidik (educator), sebagai  manajer, sebagai  administrator, sebagai 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan      Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 
  

 

 

Afriyani    657 

supervisor (penyelia), sebagai leader  (pemimpin), sebagai innovator, serta sebagai 

motivator. Untuk lebih jelasnya, maka peran-peran kepala sekolah tersebut 

diuraikan sebagai berikut, namun hanya 2 yang peneliti jelaskan: 

Kepala Sekolah sebagai Educator (Pendidik), Kepala sekolah merupakan 

guru yang diberikan tugas sebagai pimpinan sekolah oleh karena itu kepala 

sekolah juga memiliki tugas sebagai pendidik. Menurut Enco Mulyasa (2005: 98-

99) kepala sekolah sebagai educator atau pendidik harus memiliki strategi yang 

tepat dalam meningkatkan profesionalisme pendidik di sekolah. Kepala sekolah 

harus memiliki kemampuan dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif, 

memberikan nasehat kepada seluruh warga sekolah, memberikan dorongan kepada 

seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik.  

Menurut Kemendiknas (2011: 7-10) kepala sekolah sebagai educator 

memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler, 

penyusunan program pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran, 

melakukan evaluasi pembelajaran, melakukan pembinaan peserta didik, dan 

memberikan layanan konseling pada peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai 

educator harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. Dalam hal ini faktor pengalaman sangat memprngaruhi profesionalisme 

kepala sekolah terutama dalam mendukung terbentuknya pemahaman tenaga 

kependidikan terhadap pelaksanaan tugasnya. 

Kepala Sekolah sebagai Manajer, manajemen merupakan suatu proses untuk 

mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya. Kepala sekolah sebagai manajer  harus memerankan fungsi 

manajerial dengan melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakkan, dan mengoordinasikan. Nurkholis (2006: 120) mengemukakan 

bahwa  “Kegiatan merencanakan berkaitan dengan menetapkan tujuan dan startegi 

untuk mencapai tujuan. Mengorganisasikan berkaitan dengan mendesain atau 

membuat struktur organisasi. Termasuk dalam hal ini pemilihan orang-orang yang 

berkompeten dalam menjalankan pekerjaan dan memcari sumber daya dukung 

yang sesuai. Menggerakkan adalah mempengaruhi orang lain agar dapat 

menjalankan tugasnya secara sukarela dalam rangka mencapai tujuan yang 

diinginkan. Mengontrol membandingkan apakah yang dilaksanakan sesuai dengan 

yang direncanakan” 

Lebih lanjut Enco Mulyasa (2005: 103) peran kepala sekolah sebagai 

manajer  adalah ia harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan 

tenaga kependidikan melalui kerja sama, memberi kesempatan kepada para tenaga 

kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah.  

 

Pendidikan Karakter 

Menurut  Purwanto  (2002:11)  pendidikan  merupakan  segala  usaha  orang 
dewasa  dalam  pergaulan  dengan  anak-anak  untuk  memimpin  perkembangan 

jasmani  dan  rohaninya  kearah  kedewasaan.  Sedangkan  Bapak  Pendidikan 

Indonesia,  Ki  Hajar  Dewantara  (dalam  Samani  dan  Hariyanto,  2011:vii) 
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menyatakan  bahwa  pendidikan  merupakan  upaya  menumbuhkan  budi  pekerti 

(karakter), pikiran (intellec), dan tubuh anak. Karakter sedikitnya memuat dua hal, 

yaitu  values  (nilai-nilai)  dan  kepribadian.  

Karakter  yang  baik  adalah  suatu penampakan  dari  nilai  yang  baik  pula  

yang  dimiliki  oleh  orang  atau  sesuatu,  di luar persoalan apakah baik sebagai 

sesuatu yang asli ataukah sekadar kamuflase. Dari hal ini, maka kajian pendidikan 

karakter akan bersentuhan dengan wilayah filsafat moral atau etika yang bersifat 

universal, seperti kejujuran. Kilpatrick  dan  Lickona  merupakan  pencetus  utama  

pendidikan  karakter. Keduanya percaya adanya keberadaan moral absolut yang 

perlu diajarkan kepada generasi  penerus  muda  agar  paham  betul  mana  yang  

baik  dan  benar. 

Samani dan Hariyanto dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter 

(2011:VIII)  menyatakan  Unesco  sebagai  badan  dunia  tampak  juga mendorong  

aspek  karakter  sebagai  bagian  penting  dalam  pendidikan.  Melalui empat pilar 

yang diajukan, yaitu  learning to know, learning to do,  learning  to  be,  dan  

learning  to  live  together  tampak  sekali  Unesco berkeinginan  kuat  untuk  

memberi  penekanan  pada  pendidikan  karakter  sebagai bagian  penting  yang  

tidak  dapat  dipisahkan  dalam  sistem  pendidikan.  Menurut Winton  (dalam  

Samani  dan  Hariyanto,  2011:43)  Pendidikan  karakter  adalah upaya  sadar  dan  

sungguh-sungguh  dari  seorang  guru  untuk  mengajarkan  nilai-nilai  kepada  

para  peserta didiknya. 

Berdasarkan  uraian  tersebut,  pendidikan  karakter merupakan  suatu  

sistem  penanaman  nilai-nilai  kepada  warga  sekolah  yang meliputi  komponen  

pengetahuan,  kesadaran  atau  kemauan,  dan  tindakan  untuk melaksanakan  

nilai-nilai  tersebut. Pendidikan  karakter  dapat  dimaknai  sebagai “the  deliberate  

use  of  all  dimensions  of  school  life  to  foster  optimal  character 

development.”  Dalam  pendidikan  karakter  di  sekolah,  semua  komponen 

(pemangku  pendidikan)  harus  dilibatkan,  termasuk  komponen-komponen 

pendidikan  itu  sendiri,  yaitu  isi  kurikulum,  proses  pembelajaran  dan  

penilaian, penanganan  atau  pengelolaan  mata  pelajaran,  pengelolaan  sekolah,  

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, 

pembiayaan, dan  ethos  kerja  seluruh  warga  sekolah  atau  lingkungan. 

Pendidikan  karakter merupakan  program  aksi  lintas  kurikulum.  Misalnya  

dalam  pendidikan  sejarah, Sejarah  berfungsi  sebagai  sebuah  alat  untuk  

membantuk  peserta didik  mengembangkan toleransi atau komitmen rasional 

terhadap nilai-nilai demokratis. 

 

Penerapan Nilai Karakter di Sekolah 

Penerapan  nilai karakter  yang  bisa  disebut  juga  dengan  pendidikan 

karakter  dapat  diterapkan  melalui  pendidikan  formal  yaitu  sekolah.  Narwanti 

(2011:42)  menyebutkan  pendidikan  karakter  bukan  sekedar  pemahaman  atau 

sebatas  wacana  intelektualitas.  Akan  tetapi  harus  dilanjutkan  dengan  upaya 

menumbuhkan  rasa  mencintai  perilaku  yang  berkebajikan  dan  setiap  hari  ada 
upaya  untuk  menjadikan  nilai-nilai  kehidupan  sebagai  pembiasaan. 

Karakter seseorang akan terbentuk tergantung dari lingkungan kehidupan 

yang dijalaninya. Dengan bantuan pendidikan formal seperti sekolah, maka akan 
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membantu dalam pembentukan karakter melalui penerapan pendidikan karakter di 

sekolah yang diintegrasikan dengan mata pelajaran (Narwanti, 2011:42). 

 

Peran Kepala Sekolah dalam Pendidikan Karakter 

Kepala  sekolah  sebagai  manajer  harus  mempunyai  komitmen  yang  kuat 

tentang  pendidikan  karakter.  Kepala  sekolah  harus  mampu  membudayakan 

karakter-karakter  unggul  di  sekolahnya.  Kepala  sekolah  memiliki  peran  yang 

sangat  penting  dalam  proses  pembelajaran  maupun  proses  sosialisasi  di  

sekolah tersebut.   

Sebagai  atasan  yang  tertinggi  di  sekolah,  kepala  sekolah  harus  mampu 

membuat  kebijakan-kebijakan  maupun  program-program  yang  mendorong 

tercapainya pendidikan karakter di sekolahnya. Dengan pengaturan yang baik oleh 

kepala sekolah diharapkan dapat  terwujud sekolah  yang menerapkan pendidikan 

karakter  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  diharapkan  yang  nantinya  dapat 

menghasilkan generasi penerus yang unggul dan berkarakter (Zubaedi, 2011:163). 

 

Bentuk Pengembangan Nilai Karakter di Sekolah 

Nilai  karakter  merupakan  sesuatu  yang  bersifat  abstrak  yang  diharapkan  

dapat merubah  atau  membentuk  karakter  atau  perilaku  seseorang  untuk  

menjadi  yang lebih baik. Sesuatu tersebut diharapkan dapat membentuk pribadi 

seseorang yang bersifat unik, namun tetap sesuai dengan falsafah Pancasila. Ada  

beberapa  bentuk  pengembangan  nilai  karakter  di  sekolah, namun fokus peneliti 

hanya pada dua bentuk pengembangan yaitu pada karakter peduli lingkungan dan 

gemar membaca. Sebagaimana penjelasan dari Pusat Pengembangan Kurikulum 

Kemdiknas (2010: 10) tentang nilai karakter peduli lingkungan dan gemar 

membaca, yaitu  

Tabel 1 : Identifikasi Nilai Karakter Bangsa 

Nilai 
Karakter 

Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

disekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaa untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. 

Gemar membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberika 

kebajikan bagi dirinya. 

Sumber : Kurikulum Kemdiknas (2010:10) 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah (School Action  

Research) karena penelitian dilakukan untuk perbaikan yaitu mewujudkan sekolah 

berkarakter. Sebagaimana diungkapkan oleh Sukmadinata (2012:56) “Penelitian 
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tindakan (action research) merupakan penelitian yang diarahkan pada 

mengadakan pemecahan masalah atau perbaikan.” Penelitian ini menggambarkan 

bagaimana menjadi kepala sekolah profesional untuk mewujudkan sekolah 

berkarakter yang menerapkan program peduli lingkungan dan gemar membaca dan 

bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai. 

Penelitian  ini  mengambil  bentuk  penelitian  tindakan  sekolah  (PTS)  

yaitu, menjadi kepala sekolah profesional untuk mewujudkan sekolah berkarakter 

yang  terdiri  dari  2  siklus  dan  masing-masing siklus terdiri dari  4 tahap yaitu 

(1) tahap perencanaan program tindakan, (2)  pelaksanaan  program  tindakan,  (3)  

pengamatan  program,  (4)  refleksi.  Untuk lebih jelas lihat di bawah ini. 

Rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun 

rumusan  masalah,  tujuan  dan  membuat  rencana  tindakan,  termasuk di 

dalamnya instrumen penelitian dan program kerja untuk mewujudkan sekolah 

berkarakter. Refleksi,  peneliti  mengkaji  melihat  dan  mempertimbangkan  hasil  

atau dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang 

diisi oleh pengamat. 

 

Rancangan penelitian 

Rancangan penelitian tindakan dilaksanakan mengikuti pola  spiral 

berdasarkan siklus, di mana hasil kajian melalui refleksi siklus I merupakan dasar 

untuk tindakan  siklus  II,  dan  begitu  juga  seterusnya  dengan  urutan  kegiatan 

Rancangan/perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Bagan 1 : Siklus Penelitian Tindakan Model Hopkins  

 

 

 

 

SIKLUS I 

 

 

 

 

Sumber : Wiriaatmadja (2005:145) 

 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan peserta didik SD 
Negeri Teupin Pukat Meurah Dua yang terdaftar pada tahun ajaran 2017/2018. 

Dengan jumlah peserta didik yaitu 154 orang yang terdiri atas 73 perempuan dan 

84 laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Teupin Pukat Merah Dua 

Pengamatan 

Rancangan 

 

Pengamatan  

 

Refleksi 
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Tindakan 

Tindakan 

SIKLUS II 

PERUBAHAN Refleksi 
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Teknik Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh 

peneliti di bawah ini yaitu bahwa observasi merupakan teknik penilaian yang 

dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang 

berisi sejumlah indikator prilaku yang diamati. Observasi digunakan untuk 

mengamati keadaan sekolah saat menjalankan program peduli lingkungan dan 

gemar membaca. Observasi dilaksanakan peneliti sebagai pengawas binaan di 

sekolah tersebut dengan berpedoman pada lembar observasi yang telah dirancang. 

Dalam  teknik  dokumentasi,  peneliti  menghimpun  data-data  kondisi 

fisik  sekolah,  letak  sekolah,  sarana  penunjang  pembelajaran,  keadaan  guru 

dan  karyawan,  keadaan  peserta didik,  RPP  guru,  hasil  nilai  peserta didik  dan  

keadaan pembelajaran dengan menerapkan nilai karakter peduli lingkungan dan 

gemar membaca. Peneliti mengumpulkan data melalui data-data tertulis atau 

pencatatan untuk  memperoleh  data  mengenai  penanaman  nilai karakter peduli 

lingkungan dan gemar membaca di sekolah. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan model 

analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan 

dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna sedangkan data kuantitatif data 

yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Menurut Sugiyono (2009:333) dalam 

penelitian kuantitatif tehnik analisis data yang digunakan diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data 

yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis 

data kualitatif yang ditawarkan oleh Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2009:337) yakni analisis data dimulai dengan menelaah sejak pengumpulan data 

sampai pengumpulan data terkumpul. Data tersebut direduksi berdasarkan masalah 

yang diteliti, diikuti penyajian data dan terakhir menyimpulkan. 

Tahap analisis yang demikian dilakukan berulang-ulang begitu data selesai 

dikumpulkan pada setiap tahap pengumpulan data dalam setiap tindakan. (1)Tahap 

analisis adalah Menelaah data yang telah terkumpul baik melalui observasi, 

pencatatan dan wawancara dengan melakukan proses transkripsi hasil pengamatan, 

penyelesaian dan penilaian data, (2)Reduksi, data meliputi pengkategorian dan 

pengklasifikasian. Semua data yang terkumpul diseleksi dan dikelompokkan sesuai 

dengan fokus. Data yang telah dipisahkan tersebut lalu diseleksi mana yang 

relevan dan mana yang tidak relevan. Data yang relevan dianalisis dan yang tidak 

relevan dibuang, (3)Menyajikan data dilakukan dengan cara mengorganisasian 

informasi yang telah direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah tetapi 

setelah tindakan terakhir direduksi keseluruhan data tindakan dirangkum dan 

disajikan secara terpadu sehingga diperoleh sajian tunggal berdasarkan fokus 

pembelajaran membaca pemahaman, (4)Menyimpulkan hasil penelitian dan 
priagulasi kegiatan ini merupakan penyimpulan akhir temuan penelitian diikuti 

dengan kegiatan priagulasi penelitian. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Deskripsi peningkatan profesionalitas kepala sekolah untuk mewujudkan 

sekolah berkarakter dilaksanakan sebanyak 2 siklus dengan program yang sama 

yaitu mewujudkan karakter peduli lingkungan dan gemar membaca. Berikut ini 

peneliti paparkan hasil penelitian dari masing-masing siklus yang dikelompokkan 

menjadi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Siklus I 

Hasil penelitian pada siklus I terdiri dari perencanaan program, proses 

pelaksanaan, dan hasil pengamatan yang tersedia pada lembar observasi. Berikut 

ini deskripsi siklus I mulai dari perencanaan sampai refleksi. Untuk menerapkan 

sekolah yang berkarakter di bidang peduli lingkungan dan gemar membaca 

diwujudkan dalam bentuk program-program yang disusun secara bersama di SD 

Negeri Teupin Pukat.  

Penelitian pada siklus I dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018. Proses pelaksanaan tindakan siklus I yaitu bidang peduli lingkungan 

dan gemar membaca, dalam hal bidang peduli lingkungan yaitu (1) penghijauan 

sekolah, (2) mengatur piket peserta didik untuk menyiram bunga dan menjaga 

kebersihan sekolah, (3) membuat tempat cuci tangan, (4) membuat bak sampah 

akhir, (5) membuat bank sampah plastik/botol plastik, (6) menjaga kebersihan 

WC,  (7) melakukan pemasangan baking block. Kemudian dilakukan tindakan 

dalam hal gemar membaca, yaitu: (1) menyediakan rak baca di setiap kelas, (2) 

membuat sudut baca, (3) mengaktifkan perpustakaan dan mengatur jadwal 

kunjungan anatar setiap kelas, dan (4) roster budaya baca di kelas. Dalam 

pelaksanaan tindakan peneliti berperan sebagai sebagai praktisi dan observer. 

Pengamatan berlangsung sejalan dengan proses pelaksanaan program yaitu 

pada bulan Januari- Maret 2018 tahun ajaran 2017/2018. Pada siklus I pengamatan 

dilakukan oleh peneliti sebagai observer yang mengamati kegiatan di sekolah. 

Observer mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti sebagai 

praktisi (Kepala Sekolah) dengan menggunakan lembar observasi. Lembar 

observasi ini terdiri dari lembar pengamatan Karakter Peduli Lingkungan dan 

lembar pengamatan karakter Gemar Membaca. Hasil pengamatan dapat 

dideskripsikan sebagai berikut. 

Pengamatan karakter peduli linkungan menggunakan lembar pengamatan. 

Aspek yang dinilai di dalamnya yaitu komponen-komponen dalam peduli 

lingkungan di sekolah, yang terdiri dari 8 komponen. Berikut ini hasil penilaian 

karakter peduli lingkunngan secara lengkap yaitu Memisahkan sampah organik 

dan anorganik belum membudaya, karena sekolah belum memiliki tempat sampah 

organik dan anorganik, Membuang kemasan makanan atau minuman pada tempat 

sampah setelah makan atau minum sudah mulai membudaya, Mengambil sampah jika 

melihat sampah berserakan di lingkungan sekolah dan membuangnya ke tempat sampah 

mulai membudaya, namun bisa diperkirakan hanya 30% dari warga sekolah yang 

melakukan hal tersebut, Membantu proses penghijauan di sekolah mulai 
membudaya yaitu dengan cara ikut memnyumbang bunga atau pohon ke sekolah, 

Bijaksana dalam menggunakan Sumber Daya Alam (SDA), Tanggung jawab 

terhadap lingkungan dengan mengikuti piket kelas dan lingkungan serta 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan      Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 
  

 

 

Afriyani    663 

Mematikan lampu dan alat elektronik lainnya di kelas jika tidak digunakan sudah 

membudaya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hasil pengamatan pelaksanaan 

karakter peduli lingkungan mendapatkan skor 16 sehingga nilai yang didapat 50%. 

Artinya pelaksanaan siklus I dari aspek karakter peduli lingkungan masih kurang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 59. Pengamatan 

karakter gemar membaca menggunakan lembar pengamatan. Aspek yang dinilai di 

dalamnya yaitu komponen-komponen dalam gemar membaca di sekolah, yang 

terdiri dari 14 komponen. Berikut ini hasil penilaian karakter gemar mebaca secara 

lengkap kegiatan 15 menit membaca yaitu membaca nyaring dan membaca dalam 

hati sudah dilakukan, namun dalam seminggu hanya sekali yaitu di hari senin 

membaca dalam hati (senyap) dan dilakukan diawal pembelajaran. Belum semua 

guru mencatat buku yang dibacakan atau dibaca oleh peserta didik dicatat. Kepala 

Sekolah dan guru sudah terlibat dalam kegiatan membaca 15 menit, namun tidak 

selalu terlibat. Perpustakaan sekolah sudah ada dan mulai diaktifkan, namun kartu 

pinjaman dan ruang khusus untuk menyimpan buku non pelajaran belum ada. 

Sudut baca sudah ada, namun belum aktif untuk menggunakannya. Bahan karya 

teks pun ada yaitu banyak hasil kerja peserta didik yang di pajang di kelas dan 

menjadi bahan bacaan untuk mereka. Kebun sekolah, kantin, dan UKS belum 

menjadi lingkungan yang kaya literasi. Sekolah sudah melibatkan publik (orang 

tua, alumni, dan elemen masyarakat lain) untuk mengembangkan kegiatan gemar 

membaca di sekolah, namun belum semua elemen masyarakat berpartisipasi. 

Kegiatan menanggapi buku pengayaan pada jam literasi dan jam kegiatan di 

perpustakaan sekolah/sudut baca kelas belum berjalan maksimal, namun pernah 

dilakukan. Buku-buku pengayaan pun belum bervariasi. Begitu juga dengan 

menanggapi bacaan melalui kegiatan membacakan nyaring interaktif, membaca 

terpandu, membaca bersama, dan membaca mandiri belum dilaksanakan 

sepenuhnya, hanya ada 2 kegiatan yang dilakukan yaitu membaca bersama dan 

membaca mandiri. Belum adanya kegiatan untuk mengapresiasi capaian literasi 

peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hasil pengamatan pelaksanaan 

karakter gemar membaca mendapatkan skor 27 sehingga nilai yang didapat 48%. 

Artinya pelaksanaan siklus I dari aspek karakter gemar membaca masih sangat 

kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 60. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan observer pada siklus I dapat 

dilihat bahwa perencanaan program peduli lingkungan dan gemar membaca belum 

terlaksana dengan maksimal, ada beberapa kekurangan dan harus ditingkatkan 

lagi. Untuk lebih jelasnya kekurangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut 

yaitu piket untuk menjaga lingkungan sudah ada, namun belum dijalankan. Baju 

piket peserta didik, yang terdiri dari 2 warna. Warna biru untuk menjaga piket 

kebersihan sekolah dan warna hijau untuk penghijauan sekolah. Membuat taman 

dan apotik hidup. Sudut baca belum bervariasi. Memilih duta baca sebagai bentuk 

apresiasi kepada peserta didik 
Berdasarkan uraian di atas, kekurangan-kekurangan pada perencanaan ini 

terjadi karena praktisi tidak jeli dan mahir dalam merancang program. Sehingga 

saat dinilai dengan lembar pengamatan ada poin yang mendapat skor 2. 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan      Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 
  

 

 

Afriyani    664 

Kekurangan pada perencanaan siklus I ini akan menjadi acuan perbaikan dalam 

perencanaan siklus II. 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan program peduli lingkungan dan budaya gemar membaca pada 

siklus I belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah 

didiskusikan ditemukan kekurangan-kekurangan baik itu dari aspek guru maupun 

aspek peserta didik. Kekurangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut yaitu 

komponen-komponen yang telah dirancang pada nilai karakter peduli lingkungan 

masih ada yang belum terlaksana dengan baik yaitu piket peserta didik untuk 

menyiram bunga dan menjaga kebersihan sekolah. Komponen-kompoen pada nilai 

karakter gemar membaca belum terlaksana semua. Kegiatan 15 menit membaca 

dalam seminggu hanya sekali yaitu di hari senin membaca dalam hati (senyap) dan 

dilakukan diawal pembelajaran. Belum semua guru mencatat buku yang dibacakan 

atau dibaca oleh peserta didik dicatat. Ruang khusus untuk menyimpan buku non 

pelajaran belum ada. Sudut baca sudah ada, namun belum aktif untuk 

menggunakannya. Kebun sekolah, kantin, dan UKS belum menjadi lingkungan 

yang kaya literasi. Kegiatan menanggapi buku pengayaan pada jam literasi dan 

jam kegiatan di perpustakaan sekolah/sudut baca kelas belum berjalan maksimal, 

namun pernah dilakukan. Buku-buku pengayaan pun belum bervariasi. Begitu juga 

dengan menanggapi bacaan melalui kegiatan membacakan nyaring interaktif, 

membaca terpandu, membaca bersama, dan membaca mandiri belum dilaksanakan 

sepenuhnya, hanya ada 2 kegiatan yang dilakukan yaitu membaca bersama dan 

membaca mandiri. Belum adanya kegiatan untuk mengapresiasi capaian literasi 

peserta didik. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah diuraikan di atas bersama 

observer, peneliti mendiskusikan perencanaan untuk siklus berikutnya. 

Berdasarkan pengamatan perencanaan, pelaksanaan dan hasil penerapannya maka 

tujuan yang diharapkan pada siklus I belum maksimal. Dengan demikian upaya 

mewujudkan sekolah yang berkarakter direncanakan kembali dalam langkah-

langkah yang akan ditargetkan pada siklus II. Rencana perbaikan ditargetkan 

berdasarkan  kendala yang ditemui pada siklus I dan akan diperbaiki pada siklus II. 

 

Siklus II 

Hasil analisis refleksi pada siklus I menunjukkan keberhasilan penelitian 

belum maksimal mencapai tujuan yang diharapkan, hal ini dikarenakan kurangnya 

sistematika dalam pelaksanaan dengan perencanaan yang telah dibuat. Karena itu 

dilanjutkan dengan siklus II. Sama halnya dengan siklus I pada siklus II ini juga 

ada 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Berikut ini deskripsi hasil penelitian siklus II. Tahap perencanaan pada siklus II 

bertujuan untuk memperbaiki kesalahan pada siklus I.  

Siklus II dilaksankan setelah semua persiapan perencanaan selesai. 

Pelaksanaan siklus II yaitu pada bulan Maret-Juni tahun ajaran 2017/2018. Dalam 

pelaksanaan tindakan peneliti berperan sebagai praktisi yang merupakan pengawas 

sekolah. Proses pelaksanaan tindakan siklus II yaitu bidang peduli lingkungan dan 

gemar membaca, dalam hal bidang peduli lingkungan yaitu (1) penghijauan 

sekolah, (2) mengatur piket peserta didik untuk menyiram bunga dan menjaga 
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kebersihan sekolah, (3) disediakan baju piket dengan 2 warna, yaitu warna hijau 

untuk penghijauan sekolah dan warna biru untuk menjaga kebersihan sekolah, (4) 

membuat tempat cuci tangan, (5) membuat bak sampah akhir, (6) membuat bank 

sampah plastik/botol plastik, (7) menjaga kebersihan WC,  (8) melakukan 

pemasangan baking block, dan (9) membuat taman dan apotik hidup.  

Kemudian dilakukan tindakan dalam hal gemar membaca, yaitu: (1) 

menyediakan rak baca di setiap kelas, (2) membuat sudut baca, (3) mengaktifkan 

perpustakaan dan mengatur jadwal kunjungan antar setiap kelas, (4) poster budaya 

baca di kelas, dan (5) memilih duta baca sebagai bentuk apresiasi untuk peserta 

didik. 

Pengamatan karakter peduli lingkungan menggunakan lembar pengamatan. 

Aspek yang dinilai di dalamnya yaitu komponen-komponen dalam peduli 

lingkungan di sekolah, yang terdiri dari 8 komponen. Berikut ini hasil penilaian 

karakter peduli lingkungan secara lengkap. Memisahkan sampah organik dan 

anorganik sudah membudaya, karena sekolah sudah memiliki tempat sampah 

khusus plastik atau botol (bank sampah) serta memiliki tong sampah organik dan 

non organik. Membuang kemasan makanan atau minuman pada tempat sampah 

setelah makan atau minum sudah mulai membudaya.Mengambil sampah jika melihat 

sampah berserakan di lingkungan sekolah dan membuangnya ke tempat sampah sudah 

membudaya. Membantu proses penghijauan di sekolah sudah membudaya, hal ini 

dapat dilihat dari yang dilakukan semua warga sekolah untuk membuat apotik 

hidup dan taman sekolah. Bijaksana dalam menggunakan Sumber Daya Alam 

(SDA) mulai membudaya, hal ini dapat dilihat dari penggunaan air bersih yang 

tidak berlebihan. Digunakan dengan sewajar-wajarnya. Tanggung jawab terhadap 

lingkungan dengan mengikuti piket kelas dan lingkungan. Mematikan lampu dan 

alat elektronik lainnya di kelas jika tidak digunakan sudah membudaya. 

Berdasarkan pengamatan dari obsever yang menggunakan lembar 

pengamatan, pada siklus II menunjukkan hasil peningkatan dari siklus I. Nilai 

untuk pengamatan menunjukkan bahwa nilai karakter peduli lingkungan berada 

pada kategori cukup (C) dan nilai yang diperoleh adalah 71%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 65.  

Pengamatan karakter gemar membaca menggunakan lembar pengamatan. 

Aspek yang dinilai di dalamnya yaitu komponen-komponen dalam gemar 

membaca di sekolah, yang terdiri dari 14 komponen. Berikut ini hasil penilaian 

karakter gemar mebaca secara lengkap yaitu kegiatan 15 menit membaca yaitu 

membaca nyaring dan membaca dalam hati sudah dilakukan. Guru sudah mencatat 

buku yang dibacakan atau dibaca oleh peserta didik. Kepala Sekolah dan guru 

sudah terlibat dalam kegiatan membaca 15 menit. Perpustakaan sekolah sudah ada 

dan mulai diaktifkan, namun ruang khusus untuk menyimpan buku non pelajaran 

belum ada. Sudut baca sudah ada, serta sudah mulai aktif untuk menggunakannya. 

Bahan karya teks pun ada yaitu banyak hasil kerja peserta didik yang di pajang di 

kelas dan menjadi bahan bacaan untuk mereka. Kebun sekolah, kantin, dan UKS 

sudah menjadi lingkungan yang kaya literasi. Sekolah sudah melibatkan publik 
(orang tua, alumni, dan elemen masyarakat lain) untuk mengembangkan kegiatan 

gemar membaca di sekolah. Kegiatan menanggapi buku pengayaan pada jam 

literasi dan jam kegiatan di perpustakaan sekolah/sudut baca kelas belum berjalan 
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maksimal, namun sudah sering dilakukan. Buku-buku pengayaan pun belum 

bervariasi. Menanggapi bacaan melalui kegiatan membacakan nyaring interaktif, 

membaca terpandu, membaca bersama, dan membaca mandiri sudah dilaksanakan. 

Belum adanya kegiatan untuk mengapresiasi capaian literasi peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hasil pengamatan pelaksanaan 

karakter gemar membaca mendapatkan skor 45 sehingga nilai yang didapat 81%. 

Artinya pelaksanaan siklus II dari aspek karakter gemar membaca sudah baik (B). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5 halaman 66. 

Berikut ini hasil refleksi pada siklus II yang mencangkup 2 bagian yaitu 

perencanaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 

observer pada siklus II dapat dilihat bahwa program mewujudkan sekolah yang 

berkarakter sudah mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. Kekurangan 

pada sikus I sudah terlihat perbaikannya pada siklus II ini. Kekurangannya belum 

ada pemilihan duta baca dan apotik hidup masih kurang lengkap. 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan program karakter peduli lingkungan dan gemar membaca pada 

siklus II sudah terlaksana dengan baik dan sudah ada peningkatan dari siklus I. 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran telah menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pada siklus II berjalan dengan lancar. Dari hasil diskusi dengan guru 

dan obsever maka diperoleh hal-hal sebagai berikut yaitu warga sekolah sudah 

terbiasa membuang sampah pada tempat sampah dan mengambil sampah jika 

melihat sampah berserakan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah, guru (PNS dan 

non PNS), dan peserta didik ikut membantu dalam proses penghijauan sekolah. 

Hal ini dilakukan dengan membuat taman dan apotik hidup, adapun tanaman yang 

ada di sekolah itu semua milik warga sekolah. Karena warga sekolah sendiri yang 

membawa ke sekolah dan menanamnya. Hanya ada beberapa yang dibeli oleh 

kepala sekolah. Warga sekolah sudah terbiasa mematikan lampu dan alat 

elektronik lainnya di kelas jika tidak digunakan. Kegiatan membaca 15 menit 

sudah rutin dilakukan baik dengan membaca nyaring, membaca senyap, membaca 

mandiri, membaca bersama, dan membaca terbimbing. Sudut baca di setiap kelas 

sudah aktif digunakan. 

Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lain terlibat dalam kegiatan 

15 menit dengan membacakan buku atau ikut membca dalam hati. Sekolah sudah 

melibatkan publik (orang tua, alumni, dan elemen masyarakat lain) untuk 

mengembangkan kegiatan gemar membaca di sekolah. Hal ini dengan adanya 

elemen masyarakat yang ikut membantu melatih peserta didik untuk mampu 

menceritkan kembali apa yang telah dibacanya. Dan hasilnya ada peserta didik SD 

Negeri Teupin Pukat yang mampu melaju ke Kabupaten pada saat perlombaan 

Literasi. Semua program dari peneliti untuk mewujudkan sekolah yang berkarakter 

peduli lingkungan dan gemar membaca dilaksanakan dengan baik dan sudah 

membudaya. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan pengamatan dari obsever pelaksanaan program untuk 

mewujudkan sekolah berkarakter pada siklus II menunjukkan hasil peningkatan 

dari siklus I. Hasil penelitian dan analisis data pada siklus I menunjukkan bahwa 
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dalam bidang karakter peduli lingkungan mendapat 50% dengan predikat masih 

kurang Sedangkan dalam bidang gemar membaca mendapat 48% dengan predikat 

masih kurang. Sehingga perlu dilakukan siklus II. Hasil penelitian dan analisis data 

pada siklus II menunjukkan peningkatan dalam bidang karakter peduli lingkungan 

mendapat 71% dengan predikat cukup (C). Sedangkan dalam bidang gemar 

membaca mendapat 81% dengan predikat baik (B). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa profesionalitas kepala sekolah dapat mewujudkan sekolah yang berkarakter. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas tentang 

upaya peningkatan profesional kepal sekolah untuk mewujudkan sekolah 

berkarakter dapat disimpulkan yaitu Rencana mewujudkan sekolah yang 

berkarakter disusun dalam bentuk program sekolah. Pada penelitian ini 

pelaksanaannya terdiri dari dua siklus. Hasil pengamatan dari kedua nilai karakter 

yang diharapkan yaitu nilai karakter peduli lingkungan dan gemar membaca 

terlihat meningkat. Pada siklus I nilai karakter peduli lingkungan 50% dan nilai 

karakter gemar membaca 48%. Siklus II karakter peduli lingkungan meningkat 

menjadi 71% dengan predikat cukup dan nilai karakter gemar membaca meningkat 

menjadi 81% dengan predikat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

profesionalitas kepala sekolah dapat mewujudkan sekolah yang berkarakter.  

Keberhasilan dalam mewujudkan sekolah yang berkarakter sangat  

dipengaruhi oleh profesionalitas seorang kepala sekolah. Kepala sekolah yang 

memiliki visi dan misi yang mampu mewujudkan sekolah yang berkarakter perlu 

dikembangkan dan dibina dalam rangka memantapkan pendidikan karakter di 

sekolah. Dalam membina kepala sekolah yang mampu mewujudkan sekolah yang 

berkarakter adalah dengan melakukan model pengembangan dan pembinaan 

dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang 

diperoleh dapat dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Rancanglah inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan profesionalitas. 

2. Mempunyai Visi dan Misi jauh kedepan yang mendalam untuk menjadi kepala 

sekolah yang profesional dalam rangka mewujudkan sekolah yang berkarakter. 

3. Kepala sekolah sebagai manager di sekolah yang memiliki tanggung jawab 

serta dapat mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan 

menggerakkan guru, peserta didik, orang tua peserta didik dan pihak lain yang 

terkait untuk berperan, serta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

4. Kepala sekolah haruslah dimulai dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya 

dalam memimpin, merencanakan gagasan-gagasan baru, serta menjalin kerja 

sama yang baik untuk menjadikan sekolah yang berkarakter dengan guru yang 

profesional sehingga menjadikan kepala sekolah yang berkarakter dan 

profesional.  

 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan      Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 
  

 

 

Afriyani    668 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi, dkk. 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara. 

Bennett, N & Anderson, L, eds. 2003. Rethinking Educational Leadership: 

Challenging the Convetions. London: SAGE. 

Fathurrohman, Pupuh. 2013. Pengembangan Pendidikan Karakter. Jakarta: Rafika 

Aditama. 

Mulyasa. 2004. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Rosda. 
----------. 2011. Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara. 

Narwanti, Sri. 2011. Pendidikan Karakter: Pengintegrasian 18 Nilai Pembentuk 

Karakter dalam Mata Pelajaran. Yogyakarta: Familia. 

Nurcholis. 2006. Saya Senang Berbahasa Indonesia untuk Sekolah dasar Kelas VI. 

Jakarta: Erlangga 

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

Remaja Rosdakarya. 

Saroni, Muhammad. 2006. Manajemen Sekolah Kiat Menjadi Pendidik yang 

Kompeten. :Jakarta: Ar Ruzz. 

Samani, Mushlas dan Hariyanto. 2013. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. 

Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

Syafaruddin. 2002. Manajemen Mutu Terpadudalam Pendidikan. Jakarta: PT. 

Gramedia Widiasarana Indonesia. 

Wahjosumidjo. 2002. Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya. Jakarta: Raya Grafindo Persada. 

Wiriaatmadja, Rochiati. 2005. Metode Penelitian Tindakan Kelas untuk 

Meningkatkan Kinerja Guru dan Dosen. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Zubaedi. 2011. Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi, dan Aplikasinya dalam 

Lembaga Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 


