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Dalam penelitian kualitatif ini, fokusnya adalah tujuh strategi  peran kepala sekolah 

SMAN 1  di kecamatan Mantewe kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah SMA 

yang diteliti siap bersaing dan siap menghadapi era 4.0.  

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mantewe, strategi yang di lakukan oleh kepala 

sekolah SMAN 1 Mantewe sudah berlangsung sesuai dengan kebutuhan dunia 

pendidikan. Beberapa strategi yang digunakan SMAN 1 Mantewe di kabupaten Tanah 

Bumbu provinsi Kalimantan selatan dalam menyelaraskan pendidikan dengan tuntutan 

era 4.0  yaitu kepala sekolah SMAN 1 Mantewe yang diteliti mempunyai strategi yang 

akan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kepala sekolah di dasarkan pada 

kebutuhan pendidikan (di era 4.0).  

Prasarana yang berstandar dan peningkatan kompetensi guru di fokuskan pada era 

4.0 (revolusi pendidikan), strategi kepala sekolah SMAN 1 Mantewe tersebut selaras 

dengan program meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi Indonesia 4.0 untuk 

menciptakan lulusan yang kompeten dan siap bersaing.  

Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam 

menghadapi era 4.0 yang dilaksanakan di SMAN 1 Mantewe terkhusus pada 

kepemimpinan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.  Proses analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan mereduksi seluruh data hasil observasi, wawancara 

dan dokumentasi yang berhubungan dengan peran kepala sekolah dalam menghadapi era 

4.0 di SMAN 1 Mantewe. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan guru-

guru di SMAN 1 Mantewe. Objek dalam penelitian ini adalah meneliti tentang peran 

kepala sekolah dalam menghadapi era 4.0 di SMAN 1 Mantewe.  
 


