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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat berdirinya sekolah  

SMAN  1 Mantewe  merupakan Sekolah Menengah Atas pertama 

dan satu-satunya yang ada di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah 

Bumbu. Awalnya, sekolah ini bernama SMUN 2 Batulicin pada tanggal 

2 juni 2003 didirikan atas usulan dari komite sekolah, Bapak H.Kasid  

( yang pada saat itu juga menjabat sebagai Kepala Desa di Sukadamai). 

Berdasarkan dari keresahan masyarakat sekitar karena tidak adanya 

jenjang pendidikan menengah atas di kecamatan tersebut. Gedung 

pertama yang digunakan  untuk pembelajaran masih satu atap dengan 

SMPN 1 Mantewe dan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang sama 

dengan SMPN 1 Mantewe. Berikut adalah data Kepala Sekolah SMAN 

1 Mantewe sejak awal didirikan.  

 

Tabel II. Data Kepala Sekolah SMAN 1 Mantewe. 

No Nama Kepala Sekolah Periode 

1 Mulyanigrum, S.Pd.  2003 – 2004 

2 Drs. Andul Latief 2004 – 2008 

3 Drs. Surana  2008 – 2020 

4 Jamalluddinnor, M.Pd.  2020 – sekarang  
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Tepat pada tanggal 8 April 2007, SMAN 1 Mantewe meresmikan 

bangunan sendiri di Jl. Raya Transmigrasi dengan luas lahan 40.000 

M2,  peresmian dilakukan oleh bupati setempat dan sejak itu Namanya 

berubah menjadi SMAN 1 Mantewe.  

SMAN 1 Mantewe hanya memiliki dua jurusan yaitu juruan IPS 

( Ilmu Pengetahuan Sosial) dan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) atau 

dalam Kurikulum 2013 (K13) biasa disebut istilah dengan MIA 

(Matematika dan Ilmu Alam) dan IIS (Ilmu-ilmu sosial). 

 

2. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi  

SMAN 1 Mantewe memiliki visi yaitu: Unggul, Kreatif dan 

Berakhlak Mulia.  

b. Misi 

SMAN 1 Mantewe memiliki misi sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pembelajaran efektif dan efisien.  

2) Menyediakan sarana dan prasarana serta sumber belajar yang 

memadai. 

3) Menumbuhkan keinginan peserta didik untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan tinggi.  

4) Menyediakan wadah kegiatan untuk membina IMTAK, 

pengembangan bakat dan kreatifitas peserta didik di bidang 

karya tulis, olahraga dan keterampilan.  
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5) Memantapkan pembinaan 8 K ( keimanan, keamanan, 

ketertiban, keindahan, kebersihan, kekeluargaan, kerindangan 

dan Kesehatan).  

6) Menanamkan kepedulian terhadap kebersihan, keindahan 

serta keharmonisan lingkungan alam dan social.  

7) Menjalin komunikasi antar sekolah, orang tua peserta didik, 

masyarakat, instansi terkait dan dunia usaha guna mendukung 

mutu peningkatan sekolah. 

 

3. Identitas Sekolah 

Nama  Sekolah : SMA Negeri 1 Mantewe.  

NPSN  : 30303637. 

Bentuk Pendidikan  :  SMA. 

Status Sekolah  : Pemerintah.  

SK Izin Operasional  : 243 Tahun 2003.  

Tanggal SK  : 2003-06-02.  

Alamat  : Jl. Transmigrasi km 42 Ds. Sukadamai 

Kecamatan  : Mantewe 

Kabupaten/Kota  : Tanah Bumbu.  

Provinsi  : Kalimantan Selatan.  

Kode Pos  : 72271.  

Nomor Telepon  : 081250699291 

Akreditasi  : Terakreditasi A tahun 2020.  

Website  : smanegeri1mantewe.sch.id 

Email  : smanegerisatumantewe@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:smanegerisatumantewe@gmail.com
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4. Struktur Organisasi Sekolah 

Table III. Struktur Organisasi Sekolah 

No Nama Jabatan 

1 Jamalluddinnor, M.Pd.  Kepala Sekolah 

2 Fajri Bayu Sakti D., S.Pd. Wakasek 

Kurikulum 

3 Anderi Setiawan, S.Pd Wakasek 

Kesiswaan 

4 Lana Amelia, S.Pd.  Wakasek 

Sarpras 

5 Bukhori, S.Pd.  Wakasek 

Humas 

6 Mashor, S.Pd.I Bendahara 

Rosda 

7 Mashor, S.Pd.I Kepala Tata 

Usaha 

8 Suyati, S.Pd. Bendahara BOS 

9 Anderi Setiawan, S.Pd pembina OSIS 

10 Kun Cahyani,S.Pd & Siti 

Umaroh, S.Pd 

Bimbingan 

konseling 

11 Junaida,S.Pd & Mega Sulistya 

Wati 

Pustakawan 

12 Surono, A.Md, Siti Ulfah & 

Nur Hidayat  

Tenaga 

Administrasi 

13 Ari Setiawan, S.Pd.  Operator 

Sekolah 

14 Ari Setiawan, S.Pd. Pengurus barang 

15 Umi Fauziah  Pengurus Lap 

komp 

16 Lana Amelia, S.Pd. Koord  Lap 

Kimia 

17 Suriani, A.Ma & Kasan Isman Satpam/Wakar 

18 Wibowo & Nursam  Penjaga 

Kebersihan 

19 Lana Amelia, S.Pd  Wali Kelas X 

MIA 1 

20 Yulianti, S.Pd  Wali Kelas X 

MIA 2 
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21 Ani Yuminda, S.Pd.  Wali Kelas X  

IIS 1 

22 Umi Nadhiroh, S.Pd  Wali Kelas X  

IIS 2 

23 Ulinarti, S.Pd Wali Kelas XI 

MIA 1 

24 Kusniati, S.Pd Wali Kelas XI 

MIA 2 

25 Rickiy Julianti, S.Pd Wali Kelas XI 

IIS 1 

26 Ritwanto, S.pd  Wali Kelas XI 

IIS 2 

27 Arbaniansyah, S.Pd  Wali Kelas XII 

MIA 1 

28 Siti Wasilah, S.Ag Wali Kelas XII 

MIA 2 

29 Ratna Anang K, S.Pd Wali Kelas XII 

IIS 1 

30 Akhmad Hanafi, S.Pd Wali Kelas XII 

IIS 2 

 

 

5. Data Keadaan Guru di SMAN 1 Mantewe 

Tabel IV. Data Guru 

No Nama Mengajar 

1 Jamalluddinnor, 

M.Pd 

- 

2 Bukhori, S.Ag Bahasa Arab 

3 Kun Cahyani, S.Pd.  BK kelas XI & XII 

4 Siti Wasilah, S.Ag PAI 

5 Ulinarti, S.Pd Bahasa Indonesia 

6 Lana Amelia, S.Pd Kimia 

7 Fajri Bayu Sakti D., 

S.Pd. 

Matematika 

8 Ratna Anang K, S.Pd Geografi 

9 Arbaniansyah, S.Pd  Penjaskes 

10 Anderi Setiawan, 

S.Pd 

Fisika 

11 Rickiy Julianti, S.Pd Matematika 
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12 Yulianti, S.Pd Bahasa Indonesia 

13 Kusniati, S.Pd PKn dan Fisika 

14 Anggun Oktavia 

Adityas, S.Pd.  

Kimia dan Seni 

Budaya 

15 Ritwanto, S.Pd Sejarah dan Fisika 

16 Alfisyah, S.Pd Sejarah dan Fisika 

17 Suyati, S.Pd. MTK, Ekonomi dan 

PKWu 

18 Ani Yuminda, S.Pd.  MTK, Ekonomi dan 

PKWu 

19 Dwi Murnieasih 

Utami R, S.Pd.  

Bhs inggris dan 

Sejarah 

 

20 M. Muthohar PAQ dan PAI 

21 Siti Umaroh, S.Pd BK Kelas X 

22 Umi Nadhiroh, S.Pd  MTK, Ekonomi dan 

 PKWu 

23 Putri Sri 

Suryaningsih, S.Pd 

Sejarah 

 

24 Teti Herawati, S.Pd Bologi 

25 Akhmad Hanafi, S.Pd Sosiologi 

26 Miftahul Khoiriyah, 

S.Pd 

Bhs Indonesia, PKn 

dan SB 

 

6. Data Keadaan TU  

Tabel V. Data TU 

No Nama Jabatan/Tugas 

1 Mashor, S.Pd.I KTAS 

2 Surono, A.Md TAS 

3 Siti Ulfah  TAS 

4 Nur Hidayat  TAS 

5 Ari Setiawan, S.Pd TAS/Dapodikmen 
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6 Suriani, A.Ma Satpam 

7 Maman Mansur Penjaga 

8 Umi Fauziah Laboran  

9 Junaida, S.Pd Pustakawati 

10 Mega sulistya wati Pustakawati 

11 Nursam Tukang Kebun 

12 Wibowo Tukang Kebun 

13 Kasan Isman  Wakar 

 

 

7. Data Keadaan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2020/2021 

Table VI. Data Peserta Didik  

No Kelas 

Jenis kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Peremuan  

1 X MIA 1 12 18 30 

2 X MIA 2 10 20 30 

3 X IIS 1 21 9 30 

4 X IIS 2 22 7 29 

5 X IIS 3 20 8 28 

6 XI MIA 1 12 14 26 

7 XI MIA 2 11 14 25 

8 XI  IIS 1 13 13 26 

9 XI IIS 2 12 12 24 
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10 XII MIA 1 8 14 22 

11 XII MIA 2 9 12 21 

12 XII IIS 1 16 15 31 

13 XII IIS 2 17 14 31 

Total  183 170 353 

 

 

8. Keadaan Sarana dan Prasarana  

Table VII. Sarana dan Prasarana 

No Fasilitas Jumlah 

1 Ruang Kelas 13 

2 Lab. Kimia 1 

3 Lab. Komputer 1 

4 Ruang Perpustakaan 1 

5 Ruang UKS dan PMR 1 

6 Ruang BK 1 

7 Ruang TU 1 

8 Ruang Kapsek 1 

9 Ruang Guru 1 

10 Ruang Tamu 1 

11 Ruang OSIS 1 

12 
Ruang Loket 

Pembayaran SPP 
1 

13 Wc Guru 2 

14 Wc Murid 8 

15 Musholla 1 

16 Ruang Kesenian 1 

17 Tempat Kendaraan 2 

18 Ruang Pramuka 1 

19 Wifi 1 
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9. Kondisi Geografi Kecamatan Mantewe.  

Kecamatan Mantewe salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Tanah Bumbu. Memiliki penduduk yang hamper 80% 

masyarakat pendatang khususnya dari pulau Jawa  ketika program 

transmigrasi dilaksanakan oleh pemerintah orde baru dan 20% sisanya 

adalah penduduk lokal.  

Kecamatan Mantewe memiliki kondisi geografi yang berada di 

wilayah pengunungan Meratus sehingga keadaan tanahnya pun 

berupa pegunungan dan lembah. Dengan kondisi lingkungan sekitar 

yang kebanyakan berupa hutan dan perkebunan sawit atau karet. 

Meskipun kabupaten telah melakukan lobi ke beberapa operator 

agar mendirikan Menara BTS (Base Transceiver Station) pada 

beberapa titik sesuai usulan masyarakat.  

Pelosok-pelosok desa. Bahkan desa yang letaknya jauh dari 

kecamatan seperti daerah Emil Baru (16 km dari kecamatan) masih 

kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Kecamatan Mantewe 

memiliki 12 Desa, diantaranya: 

a. Bulurejo.                    b. Sukadamai.  

b. Mantewe.                   c. Rejosari.   

d. Dukuh Rejo.                e. Mentawakan Mulia.   

f. Sepakat.                       g. Gunung Raya.   

h. Sidomulyo.                 i. Sarimulya. 
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10.   Gambaran Informan 

Berikut ini merupakan gambaran informan yang membantu 

peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti 

terkait dengan  Peran Kepala Sekolah Dalam Menghadapi Era 4.0 di 

SMAN 1 Mantewe. 

 

Table VIII. Gambaran Informan.  

No 
Nama Kode 

Informan 

Keterangan 

1.  
Umi Nadhiroh, 

S.Pd 

UN MTK, Ekonomi 

dan PKWu 

2.  
Ratna Anang K, 

S.Pd 

RA Geografi 

3.  
Dwi Murnieasih 

Utami R, S.Pd 

DMUR Bhs inggris dan 

Sejarah 

4.  Bukhori, S.Ag BK Bahasa Arab.  

5.  
Ulinarti, S.Pd UL Bahasa 

Indonesia 

 

 

 

B. Penyajian Data 

Pada tanggal 18 Oktober 2021, pertama kali peneliti melakukan terjun 

ke lapangan untuk meminta izin kepada pihak sekolah dengan membawa 

surat riset bahwa peneliti akan melaksanakan penelitian di sekolah SMAN 

1 Mantewe. Kemudian, pada tanggal 25 Oktober 2021 peneliti melakukan 

Observasi di lingkungan sekolah dan melakukan pendekatan dengan pihak 

guru untuk menggali informasi awal di SMAN 1 Mantewe. Berikut ini 

rincian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti di SMAN 1 Mantewe.  

 

 



53 
 

 
 

No Tanggal  Kegiatan 

1. 

18 Oktober 2021 

a. Peneliti melakukan terjun ke 

lapangan untuk meminta izin 

dengan membawa surat riset. 

b. Peneliti menemui Kepala 

Sekolah untuk meminta izin. 

2. 

25 November 2021 

a. Peneliti melakukan 

wawancara pertama dengan 

guru bahasa inggris terkait 

dengan kegiatan 

pembelajaran online di era 

4.0  

b. Peneliti meminta data-data 

kegiatan pembelajaran secara 

daring.  

3.  

26 Oktober 2021 

a. Peneliti melakukan 

wawancara dengan guru 

matematika terkait peran 

kepala sekolah dalam 

melaksanakan pembelajaran 

online di era 4.0 

b. Peneliti meminta data-data 

kegiatan pembelajaran secara 

daring   

4. 

01 November  2021 

a. Peneliti melakukan 

wawancara dengan guru 

bahasa Indonesia terkait 

tentang peran kepala sekolah 

pembelajaran online di era 

4.0  
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b. Peneliti meminta data-data 

kegiatan pembelajaran secara 

daring.  

5. 

08 November 2021 

a. Peneliti melakukan 

wawancara dengan guru 

bahasa arab terkait tentang 

peran kepala sekolah dan era 

4.0 dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

online.  

b. Peneliti meminta data-data 

kegiatan pembelajran online.  

6. 

12 November 2021 

a. Peneliti melaksanakan 

wawancara dengan guru 

geografi terkait tentang peran 

kepala sekolah dalam 

menghadapi era 4.0 di 

kegiatan  pembelajaran 

online.  

b. Peneliti meminta data-data 

kegiatan pembelajaran 

online.  

7. 

15 November 2021 

Peneliti melaksanakan wawancara 

dengan kepala sekolah dalam terkait 

dengan peran kepala sekolah dalam 

menghadapi era 4.0  di SMAN 1 

Mantewe.  

8. 
16 November 2021 

Peneliti meminta data penunjang 

kepada pihak TU 
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Saat dilapangan, Wakasek sekolah tekendala sesuatu hal dan tidak 

dapat memberikan informasi. Sehingga beliau melimpahkan kepada pihak 

guru-guru untuk menggantikannya. Dan dari 5 orang guru tersebut yang 

dapat berpatisipasi untuk memberikan informasi terkait data penelitian. 

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan selama penelitian, hasilnya 

sebagai berikut : 

1. Menurut pendapat ibu peran kepala sekolah SMAN 1 Mantewe dalam 

menghadapi era 4.0 ini apakah sangat penting ? jika penting pendapat 

ibu seperti apa ? 

Peran kepala sekolah merupakan peran yang sangat penting karena 

beliau orang yang memimpin atau membina dari semua pihak sekolah 

baik guru, murid ataupun staff-staff TU.  Beliau yang memberikan 

keputusan atau kebijakan-kebijakan terhadap era 4.0 karena semua 

fasilitas dan semua kegiatan yang berhubungan dengan era 4.0 itu harus 

berdasarkan izin dari kepala sekolah karena guru tidak ada wewenang 

untuk melakukan apapun yang berhubungan dengan proses belajar-

mengajar entah itu era 4.0 karena keputusan itu mutlak diberikan dari 

kepala sekolah. 

 

Dari wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa peran kepala 

sekolah berperan sangat penting dalam membina para tenaga kependidikan 

dan pendidik. Peran kepala sekolah juga memberikan pelatihan kepada 

para guru untuk menguasai IT ( ilmu teknologi). Agar dalam pelaksanaan 

pembelajaran online pada masa pandemi berjalan sesuai efektif dan 

efisien, sehingga murid ketinggalan pelajaran meskipun dalam masa 

pandemi saat ini. Untuk sistem daring atau online peran kepala sekolah 

menawarkan berbagai aplikasi dalam pembelajaran yaitu: whatsapp, ms. 

offies 360, google classroom, gmeet dan zoom. 
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2. Apakah menurut ibu pendidikan di era 4.0 ini berkaitan dengan skill 

murid yang setelah lulus dari SMAN 1 Mantewe ini ? 

Kalo dibilang berkaitan sebagian mungkin berkaitan karena murid 

tidak disalurkan secara utuh kalo dihitung secara presentasinya tidak 

bisa disalurkan secara utuh atau terbatas untuk mengekspolrasikan era 

4.0 atau menyalurkan skill terhadap murid.  

 

Dalam wawancara di atas ilmu teknologi ini sangat berkaitan terhadap 

murid karena apabila dalam dunia pekerjaan murid pasti harus bisa 

menguasai ilmu teknologi. Sehingga ilmu teknologi ini masih berkaitan 

pada murid yang telah lulus.  

Di SMAN 1 Mantewe ini sudah dilengkapi dengan komputer yang ada 

disatu ruang khusus yaitu laboratorium komputer, disana murid 

mendapatkan pelajaran tentang bagaimana cara menghidupkan komputer 

atau belajar menggunakan komputer. Sehingga disaat murid tersebut 

setelah lulus sudah tidak gaptek dalam teknologi.  

 

3. Pada masa pandemic salah satu biasanya guru dan murid melakukan 

pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi apa ? contoh 

seperti e-learning, classroom, zoom meeting dan google meet (gmeet)! 

Kalo disemester tahun yang lalu guru dan murid biasanya 

menggunakan office 365. Untuk semester ini guru dan murid 

menggunakan google drive atau google classroom. 

 

Berikut adalah hasil wawancara dengan guru bahasa inggris dan 

sejarah. Berikut adalah aplikasi yang digunakan dalam melakukan 

pembelajaran online.  
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1) Google drive.  

Cara menggupdate tugas atau ngumpul guru untuk murid biasanya 

guru menggunakan google drive atau email guru,  kemudian akan 

muncul seperti drive. Kemudian klik “tulis” untuk membuat tugas 

lalu klik buat pesan dan tulis tugas lalu dikirim. Untuk mengetahui 

murid sudah mengumpulkan tugas atau belum biasanya guru 

melihat dibagian kotak masuk email. Sehingga mengetahui murid 

yang tidak mengumpul dan sudah mengumpul tugasnya.  

 

2) Daftar hadir (formulir).  

Cara membuat absen melalui formulir biasanya guru 

menggunakan ms.form yang ada di office 365, kemudian akan 

muncul tampilan seperti gambar dibawah, kolom bagian atas 

adalah judul dan kita dapat mengaturnya. Kemudian dapat diatur 

tanggal, kelas, mata pelajaran, dan juga keterangan. Kemudian 

ketika akan menggunakannya, tinggal klik “bagikan” yang ada 

pojok kanan atas tim yang tujuan.  
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4. Apakah terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan 

pembelajaran online terhadap guru dan murid ? 

Untuk kendala-kendala cukup banyak karena selain kampung kita 

dibilang pelosok atau desa. Jadi untuk akses internet murid terhambat 

jaringan atau sinyal. Sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan belajar 

secara online. Selain itu, ada juga yang tidak dapat mengikuti 

pembelajaran online karena faktor ekonomi yang dapat 

mempengaruhi murid dengan alasan tidak ada uang untuk membeli 

paket data meskipun tidak semua murid.  

Sedangkan bantuan kuota dari dinas pendidikan terkadang macet 

tidak setiap bulan lancar untuk membantu murid dalam pembelajaran 

online. Jadi akhirnya mereka beralasan tidak mengikuti pembelajaran 

online karena tidak memiliki kuota. Tetapi di sekolah SMAN 1 

Mantewe menyediakan tempat seperti laboratorium komputer atau 

wifi di lingkungan sekolah untuk murid yang terhambat dengan 

jaringan, tidak memiliki kuota ataupun tidak memiliki handphone atau 

laptop. Jadi untuk murid yang terhambat bisa langsung datang ke 

sekolah.  

 

Dalam hasil wawancara diatas selain pentingnya era 4.0 dalam proses 

belajar-mengajar. Terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat 

pembelajaran. Seperti jaringan terhadap murid yang tempat tinggalnya 

sulit dijangkau, faktor ekonomi ada orang tua murid yang tidak mampu 

membeli kuota untuk pembelajaran meskipun ada bantuan kuota dari 
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pemerintah tetapi kuota tersebut terkadang sering mogok dalam 

memberikan bantuan.  

Dari kendala tersebut peran kepala sekolah memberikan solusi kepada 

murid yang memiliki kendala itu dapat datang secara langsung ke sekolah 

untuk melaksanakan pembelajaran. 

 

5. Dalam peran kepala sekolah memiliki tanggung jawab yaitu 

EMASLIM (educator/pendidik, mananger, administrator, 

supervisor, leader, innovator dan motivator).  Apakah menurut ibu 

peran kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe ini sudah memenuhi 

persyaratan-persyaratan EMASLIM tersebut ? 

Alhamdulillah menurut ibu sudah memenuhi kriteria tersebut. 

Karena sudah sukses untuk menjalankan era 4.0 atau melakukan 

pembelajaran menggunakan teknologi di sekolah SMAN 1 

Mantewe. meskipun masih terbatas atau dipelosok kampung kita.  

 

Dari hasil wawancara diatas kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe 

sudah memenuhi kriteria dalam peran kepala sekolah. Sehingga para 

tenaga kependidikan dan pendidik mempercayai beliau sebagai pemimpin 

untuk memimpin di sekolah tersebut.  

Dan para tenaga kependidikan selain mempercayai kriteria peran 

kepala sekolah melainkan para tenaga kependidikan dan pendidik juga 

mempercayai dalam tugas dan strategi beliau dalam membina sekolah. 

Sehingga di sekolah tersebut mendapat akreditasi yang sangat bagus 

dengan terakreditasi A.  
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6. Menurut ibu strategi-srategi seperti apa untuk menjalankan sebagai 

peran kepala sekolah dalam menghadapi era 4.0 di SMAN 1 Mantewe 

? 

Strateginya beliau untuk menjalankan perannya yaitu bersikap 

objektif atau beliau mencari solusi terhadap masalah guru atau murid 

seperti mengalami kasus-kasus, kendala teknis seperti tidak ada 

jaringan dan tidak memiliki kuota murid-murid bisa datang langsung 

ke sekolah. Meskipun tidak semua murid datang ke sekolah atau 

hanya Sebagian-sebagian saja yang datang karena memiliki kendala.1  

  

Dari hasil wawancara diatas dalam strategi-strategi kepala sekolah di 

SMAN 1 Mantewe mendapatkan pendapat positif dari tenaga 

kependidikan dan menurut beliau kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe 

tersebut selalu memberikan solusi-solusi ketika ada kendala dalam 

pembelajaran atau memberikan solusi kepada para guru bagaimana 

baiknya agar pembelajaran tetap terus berjalan.  

Sehingga beliau terpercaya untuk memimpin disekolah tersebut. 

Apabila kepala sekolah tersebut tidak bisa memberikan solusi 

kemungkinan besar pembelajaran secara daring ini tidak akan berjalan dan 

akan bermasalah terhadap nilai-nilai murid di rapot atau ijazah.   

1. Menurut pendapat ibu peran kepala sekolah SMAN 1 Mantewe dalam 

menghadapi era 4.0 ini apakah sangat penting ? jika penting pendapat 

ibu seperti apa ? 

Sangat penting karena kebijakan semuanya dari guru di 

musyawarahkan dengan kepala sekolah dan komite. Kemudian yang 

menyetujui itu dari kepala sekolah dan pengawas, jadi peran kepala 

 
1   Wawancara dengan Dwi Murnieasih Utami R, Guru  Bhs inggris dan Sejarah SMAN 1 

Mantewe, 25 November 2021. 
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sekolah ini sangat penting tanpa ada dorongan dari kepala sekolah 

guru tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai guru, walaupun di 

sekolah memiliki fasilitas semua tetapi jika tanpa ada dorongan atau 

dukungan dari kepala sekolah guru tidak bisa melaksanakan tugas. 

 

Dari hasil wawancara diatas bahwa peran kepala sekolah ini 

sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Karena semua kebijakan dari 

guru, staff  TU ataupun murid itu tergantung kepada kebijakan kepala 

sekolah. 

 Dari kebijakan kepala sekolah itu merupakan tujuan untuk sekolah 

agar sekolah tersebut mendapatkan mutu dan kualitas yang baik dalam 

masyarakat. Sehingga banyakny peminatan orang tua untuk mendaftarkan 

atau menyekolahan anaknya ke SMAN 1 Mantewe.  

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya peran kepala sekolah ini 

berperan penting dan tinggi untuk membina sekolah dan tanpa ada 

dorongan dari peran kepala sekolah maka guru dan murid pun tidak akan 

berjalan sesuai dengan tujuan sekolah.  

 

2. Apakah menurut ibu pendidikan di era 4.0 ini berkaitan dengan skill 

murid yang setelah lulus dari SMAN 1 Mantewe ini ? 

Apabila dihubungkan dengan era 4.0 berkaitan dengan skill 

murid. Apalagi seperti masa pandemic atau covid-19 semuanya 

melalui online. Jadi diperlukan walaupun misalkan skill yang lain 

tidak terlalu di tonjolkan, karena di tingkat  SMAN 1 Mantewe itu 

tidak menonjolkan skill seperti di SMK.  

Akan tetapi, di SMAN 1 Mantewe memiliki besic-besic tersendiri 

yang murid bisa kembangkan apalagi lewat media social, bisa juga 

murid membuat apalagi murid bisa melakukan hal yang baru, maka 

skill apapun bisa murid dapatkan dengan bantuan guru-guru juga.  
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya ilmu 

teknologi ini (IT) sangat berkaitan kepada murid yang telah lulus atau alum 

ni di SMAN 1 Mantewe. Teknologi berkaitan dengan skill apabila murid 

sudah bekerja disana murid harus bisa menguasai dalam IT. 

Karena dalam dunia pekerjaan lebih banyak praktek daripada teori 

jadi murid tersebut harus memiliki penguasaan IT tidak hanya 

dilingkungan sekolah, akan tetapi muris bisa menguasai ilmu teknologi 

diluar lingkungan sekolah seperti: les komputer yang terdekat dengan 

tempat tinggal murid tersebut. Tetapi apabila  

 

3. Pada masa pandemic salah satu biasanya guru dan murid melakukan 

pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi apa ? contoh 

seperti e-learning, classroom, zoom meeting dan google meet (gmeet)! 

Di SMAN 1 Mantewe menggunakan banyak aplikasi pada tahun 

lalu menggunakan ms.office 365 sama saja seperti google. Kalo di 

google itu menggunakan classroom ini menggunakan aplikasi teams 

dan google formulir, ms. formulir untuk pembelajaran interaktif guru 

menggunakan suway. Kemudian untuk google 15 gb kalo drive nya itu 

karena ikut kemendikbud yaitu unlimited.  

Berikut hasil wawancara dengan guru matematika dan prakarya. 

Berikut adalah aplikasi yang digunakan guru matematika sebagai berikut: 
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Untuk gambar 1 membuat seperti power pint. Tetapi lebih bervariasi. 

Untuk gambar 2 yaitu form sama saja dengan google form. Tetapi itu dari 

office 365.  

Untuk sekarang yang di pakai dari google saja. Seperti google 

formulir, drive, spredseet, ada juga yang pakai classroom karena drive 

google untuk pendidikan itu unlimited.  

 

4. Apakah terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan 

pembelajaran online terhadap guru dan murid ? 

Kalo untuk kendala pasti banyak dari sarana-prasarananya pihak 

sekolah mengusahakan supaya tetap full online. Akan tetapi tidak 

bisa memaksakan setiap murid memiliki latar belakang yang 

berbeda-beda.  

Ada yang tidak memiliki handphone atau ada yang memiliki 

handphone tetapi tidak bisa buat melakukan kegiatan pembelajaran 

online, handphone nya bagus tetapi tidak memiliki kuota dan ada 

rumah murid yang tidak terjangkau jaringan atau susah sinyal. Murid 

biasanya mengumpul tugas dan mengerjakan tugas di sekolah. 

Kemudian apabila tugasnya selesai mereka Kembali kerumahnya. 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran online menggunakan teknologi bukannya hanya 

mempermudahkan sistem pembelajaran. Melainkan terdapat 

kendala-kendala yang harus kepala sekolah dan para tenaga 

kependidikan atasi.  

Termasuk kendala sulitnya jaringan yang dijangkau, faktor 

ekonomi dan murid yang tidak memiliki teknologi seperti: tidak 

memiliki handphone dan komputer. Akan  tetapi, dalam kepala 
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sekolah di SMAN 1 Mantewe selalu memberikan solusi untuk 

mengatasi hal tersebut.  

Apabila terdapat murid yang tidak memiliki handphone dan 

komputer kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe memperbolehkan 

murid untuk langsung mendatangi ke sekolah dengan menggunakan 

fasilitas disekolah yang sudah disiapkan seperti: komputer dan wifi.  

 

5. Menurut ibu strategi-srategi dan tugas-tugas seperti apa untuk 

menjalankan sebagai peran kepala sekolah dalam menghadapi era 4.0 

di SMAN 1 Mantewe ? 

Bagus sekali soalnya memang kemarin awal pandemic, kepala 

sekolah langsung bertanya kepada para guru, wakasek kurikulum 

dan wakasek kesiswaan bagusnya untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran itu menggunakan aplikasi apa.  

Kemudian wakasek kurikulum dan wakasek kesiswaan 

menyarankan bahwasannya guru di SMAN 1 Mantewe 

menggunakan ms. Office 365 untuk melaksa  nakan kegiatan 

pembelajaran online selama pandemic. 

 Lalu kepala sekolah menyetujui saran dari wakasek 

kurikulum dan wakasek kesiswaan. Para guru melapor kepada 

kepala sekolah bahwasannya murid banyak mengeluh tidak bisa 

membuka aplikasinya karena lupa dengan password akunnya , jadi 

kepala sekolah meminta saran lagi kepada wakasek kurikulum dan 

kesiswaan bagaimana solusinya. Lalu wakasek kurikulum dan 

wakasek kesiswaan menyarankan lagi bagaimana kalo Kembali lagi 

menggunakan google classroom. 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

strategi-strategi kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe mendapatkan 

saran atau pendapat dari para tenaga kependidikan yang bagus. 

Sehingga para tenaga kependidikan meyakini dan 

mempercayai beliau untuk membina atau memimpin di sekolah  
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tersebut dalam pencapaian pembelajaran berjalan secara efektif dan 

efisien.  

Dan dilihat dari wawancara diatas strategi kepala sekolah 

bukan hanya memberikan perintah, melainkan kepala sekolah di 

SMAN 1 Mantewe membimbing, mengarahkan, mendorong dan 

memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja para tenaga 

kependidikan dan pendidik.  

6. Dalam peran kepala sekolah memiliki tanggung jawab yaitu 

EMASLIM (educator/pendidik, mananger, administrator, 

supervisor, leader, innovator, motivator) apakah menurut ibu sebagai 

kepala sekolah sudah melengkapi tanggung jawab tersebut ? 

Peran kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe sebagai educator 

beliau menuntun, lalu kepala sekolah sebagai mananger beliau 

mencari solusi kendala agar tetap melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara online berjalan lancar,  

kepala sekolah sebagai administrator kepala sekolah penyetuju 

utama dari saran para guru dan komite,  

kemudian kepala sekolah sebagai supervisor mengawasi sudah 

bagus dalam mengawasi kinerja, permasalahan di sekolah atau 

dalam kegiatan belajar beliau sudah sangat baik atau bagus,  

kepala sekolah sebagai leader sudah pasti bagus karena beliau 

sudah melengkapi perannya ke empat diatas dan apabila beliau tidak 

memenuhi kriteria ke empat tersebut otomatis beliau tidak bisa 

menjalankan tugasnya.  

Kemudian kepala sekolah sebagai innovator beliau sebagai 

kepala sekolah innovator berusaha terbaik buat kegiatan 

pembelajaran online. 

Kemudian kepala sekolah sebagai motivator beliau merupakan 

pemimpin yang selalu memberikan dukungan atau motivasi kepada 

pihak sekolah entah dari guru, murid dan staff TU. 2 

 

 
2 Wawancara dengan Umi Nadhiroh, Guru  MTK, Ekonomi dan PKWu SMAN 1 Mantewe, 

26 Oktober 2021.  
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Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah di 

SMAN 1 Mantewe sudah melengkapi atau memenuhi bentuk-bentuk 

dalam peran kepala sekolah yang terdiri dari emaslim.  

Sehingga para tenaga kependidikan dan pendidik percaya bahwa 

beliau patut sebagai pemimpin dalam sekolah tersebut. Bukan hanya dari 

segi tugas dan tanggung jawab beliau, melainkan dari strategi-strategi 

beliau pun sudah terlihat dalam memimpin sekolah.  

1. Menurut pendapat bapak peran kepala sekolah SMAN 1 Mantewe 

dalam menghadapi era 4.0 ini apakah sangat penting ? jika penting 

apa alasannya ? 

Sangat penting terutama dalam hal arusnya informasi karena apabila di 

tingkat SMAN 1 Mantewe ketinggalan ilmu-ilmu itu tidak dapat 

disampaikan secara luas. Karena itu peran kepala sekolah 

menghadirkan pihak sekolah entah dari kepala sekolah, para guru dan 

murid. Dapat mempengaruhi keberhasilan murid.  

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah 

itu bersifat penting dalam pembelajaran, melainkan peran kepala sekolah 

disini sangat penting terkaitan dengan keberhasilan murid.  

Jadi peran kepala sekolah disini memberikan inovasi atau motivasi 

kepada para tenaga kependidikan dan pendidik dalam keberhasilan yang 

akan diraih. Sehingga para tenaga kependidikan dan pendidik tersebut 

termotivasi untuk meningkatkan dalam kinerjanya dan dapat dicontoh 

untuk murid maupun para tenaga kependidikan 
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2. Menurut bapak apakah pendidikan di era 4.0 ini berkaitan dengan 

skill murid yang setelah lulus dari SMAN 1 Mantewe ini ? 

Banyak berpengaruh karena di tuntut untuk menguasai 4.0 atau 

teknologi agar disaat mereka bekerja mereka sudah bisa menguasai 

teknologi lebih mudah. Kalo tidak dikuasai dengan teknologi maka 

mereka merasa kesusahaan dalam teknologi. Jadi peran kepala sekolah 

mengadakan pelatihan-pelatihan agar guru dan murid bisa menguasai 

teknologi. Apalagi pada masa pandemic saat ini yang serba online. Jadi 

kepala sekolah meminta guru dan murid agar lebih mendalami lagi 

tentang teknologi untuk mempermudahkan kegiatan pembelajaran 

online. Walaupun tidak mengubah materi untuk materi tetap ada , hanya 

saja pendekatan dan bagaiman para guru menyampaikan materinya 

melalui online atau tidak secara langsung.  

 

Dari hasil wawancara di atas era 4.0 ini sangat berkaitan terhadap 

kelulusan murid karena di dalam dunia pekerjaan murid dituntut untuk bisa 

menguasai teknologi.   

Di SMAN 1 Mantewe mengadakan salah satu pelajaran mengenai 

ilmu teknologi dan komunikasi dimana murid tersebut bisa menguasai 

teknologi sebelum murid masuk ke dunia pekerjaan.   

Jadi sebelum murid lulus dari  SMAN 1 Mantewe murid sudah 

memiliki keterampilan dalam penguasaian teknologi. Selain murid 

memiliki ilmu atau keterampilan di sekolah murid juga bisa mendapatkan 

ilmu dan keterampilan dalam penguasaan teknologi dengan cara mengikuti 

les komputer diluar sekolah.  
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3. Pada masa pandemic salah satu biasanya guru dan murid melakukan 

pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi apa ? contoh 

seperti e-learning, classroom, zoom meeting dan google meet (gmeet)! 

Untuk tahun lalu biasanya guru dan murid menggunakan ms.office 365 

ada juga guru yang menggunakan social media whatsapp (wa). Ada juga 

guru menggunakan google driver, jadi tergantung guru soalnya aplikasi 

yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran online. Kalo misalnya 

jauh dari jangkauan sinyal agar lebih mudah tersampaikan kepada murid 

biasanya menggunakan google drive atau whatsapp (wa).  Berikut hasil 

wawancara dengan guru bahasa arab.  

 

Berikut aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran 

online.  

 

 

 

 

 

 

Jadi beliau biasanya menggunakan whatsapp (wa) dan google drive 

karena di kecamatan mantewe ini bisa dibilang pelosok atau desa yang agak 

susah dijangkau jaringannya. Jadi beliau memilih aplikasi yang mudah 

dijangkau jaringannya. Untuk absen murid itu ada aplikasinya sendiri jadi 

para guru tau murid yang hadir dalam pembelajarannya atau yang tidak 

hadir.  
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4. Apakah terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan pembelajaran 

online terhadap guru dan murid ? 

Selain susah jangkauan jaringan ada juga para. guru yang masih gaptek 

tetapi karena kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe mengadakan pelatihan 

sekarang para guru sudah menguasai teknologi. Kemudian yang paling 

sering itu adalah murid memegang handphone tetapi murid tidak mengikuti 

pembelajaran itu yang sering terjadi pada murid. Jadi murid tidak fokus 

belajarnya.  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam 

pembelajaran online ini bukan hanya terkendala dalam jaringan ataupun 

faktor ekonomi yang orang tuanya tidak mampu untuk membeli kuota buat 

belajar anak. Selain itu, kendala-kendala yang terdapat dalam 

pembelajaraan online terkadang murid menjadikan alasan untuk membolos 

sekolah atau tidak hadir dalam pelajaran, pemberian dan pengumpulan 

tugas.  

Akan tetapi solusinya para guru memberikan hukuman kepada murid 

yang tidak mengerjakan tugasnya seperti guru itu menengur atau 

memperingati yang pertama atau kedua kepada murid untuk mengumpulkan 

tugasnya apabila lebih dari 2 kali murid dapat surat panggilan orang tua. 

Untuk mengetahui kenapa murid tersebut tidak mengikuti pembelajaran 

sampai lupa untuk mengumpulkan tugasnya.  
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5. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang strategi-strategi dan 

tugas-tugas dalam menjalankan perannya untuk menghadapi era 4.0 

di SMAN 1 Mantewe ? 

Menurut bapak cukup bagus dengan peran kepala sekolah pada 

umumnya, walaupun sebuah intruksi bisa melalui aplikasi-aplikasi 

online lainnya dan masih tetap berjalan meskipun tidak secara tatap 

muka atau langsung berpendapat dengan para pihak sekolah. Jadi 

apabila kepala sekolah melakukan pengiriman informasi, komando 

ataupun perintah kepada guru dan pihak sekolah lainnya biasanya 

menggunakan aplikasi zoom ataupun aplikasi online lainnya. Karena 

pada masa pandemic saat ini agak susah untuk bertatap muka dengan 

guru, staff  TU, dan murid.  

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi-

strategi kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe mendapatkan saran atau 

pendapat dari para tenaga kependidikan yang bagus. 

Sehingga para tenaga kependidikan meyakini dan mempercayai beliau 

untuk membina atau memimpin di sekolah tersebut dalam pencapaian 

pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien.  

Dan dilihat dari wawancara diatas strategi kepala sekolah bukan hanya 

memberikan perintah, melainkan kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe 

membimbing, mengarahkan, mendorong dan memberikan motivasi dalam 

meningkatkan kinerja para tenaga kependidikan dan pendidik.  

 

6. Dalam peran kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab yaitu 

EMASLIM ( educator/pendidik, manager, administrator, supervisor, 

leader, innovator, dan motivator).  apakah menurut bapak sebagai 

kepala sekolah sudah melengkapi kriteria tanggung jawab tersebut ? 
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Menurut bapak sudah melengkapi kriteria-kriteria tersebut. Akan 

tetapi, terkadang yang dijalankan itu tidak semua terlalu ditonjolkan. Jadi 

dalam kriteria-kriteria itu tergantung bagaimana kepala sekolah 

mengimplementasikannya agar tujuan dan mutu pendidikan SMAN 1 

Mantewe ini lebih berkualitas.3 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah di 

SMAN 1 Mantewe sudah melengkapi atau memenuhi bentuk-bentuk 

dalam peran kepala sekolah yang terdiri dari emaslim.  

Sehingga para tenaga kependidikan dan pendidik percaya bahwa 

beliau patut sebagai pemimpin dalam sekolah tersebut. Bukan hanya dari 

segi tugas dan tanggung jawab beliau, melainkan dari strategi-strategi 

beliau pun sudah terlihat dalam memimpin sekolah.  

 

1.  Menurut pendapat bapak peran kepala sekolah SMAN 1 Mantewe 

dalam menghadapi era 4.0 ini apakah sangat penting ? jika penting apa 

pendapat bapak ? 

Menurut bapak sangat penting karena di era digital 4.0 ini sangat 

diperlukan di pendidikan jadi semua materi atau pelajaran bahkan 

semua yang ada di internet itu banyak termasuk juga pelajaran.  

Jadi dengan mudah murid untuk mencari bahan pelajaran atau 

dalam pengumpulan tugas di saat pandemic sekarang ini. Akan tetapi, 

murid terkadang tidak memanfaatkan kesempatan seperti ini karena 

mereka kebanyakan melakukan hal-hal yang tidak penting. Jadi banyak 

murid-murid yang tidak mengumpulkan tugas dengan berbagai alasan.  

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah 

itu bersifat penting dalam pembelajaran, melainkan peran kepala sekolah 

disini sangat penting terkaitan dengan keberhasilan murid.  

 
3 Wawancara dengan Bukhori, Guru Bahasa Arab SMAN 1 Mantewe, 08 November 2021.  



72 
 

 
 

Jadi peran kepala sekolah disini memberikan inovasi atau motivasi 

kepada para tenaga kependidikan dan pendidik dalam keberhasilan yang akan 

diraih. Sehingga para tenaga kependidikan dan pendidik tersebut termotivasi 

untuk meningkatkan dalam kinerjanya dan dapat dicontoh untuk murid 

maupun para tenaga kependidikan.  

 

2. Apakah menurut bapak pendidikan di era 4.0 ini berkaitan dengan 

skill murid setelah lulus dari SMAN 1 Mantewe ? 

Tentu berkaitan sekali karena berpengaruh teknologi jadi pendidikan 

itu tidak bisa lepas dari teknologi. Karena tujuan kit aitu untuk menemukan 

teknologi yang baru.  

Bahkan sekarang di perusahaan ataupun tempat kerja lainnya dituntut 

untuk bisa menguasai teknologi, bahkan menemukan alat canggih itu pun 

karena adanya teknologi.  

 

Dari hasil wawancara di atas era 4.0 ini sangat berkaitan terhadap 

kelulusan murid karena di dalam dunia pekerjaan murid dituntut untuk bisa 

menguasai teknologi.   

Di SMAN 1 Mantewe mengadakan salah satu pelajaran mengenai 

ilmu teknologi dan komunikasi dimana murid tersebut bisa menguasai 

teknologi sebelum murid masuk ke dunia pekerjaan.   

Jadi sebelum murid lulus dari  SMAN 1 Mantewe murid sudah 

memiliki keterampilan dalam penguasaian teknologi. Selain murid 

memiliki ilmu atau keterampilan di sekolah murid juga bisa mendapatkan 

ilmu dan keterampilan dalam penguasaan teknologi dengan cara mengikuti 

les komputer diluar sekolah.  
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3. Pada masa pandemic saat ini biasanya guru dan murid menggunakan 

aplikasi pembelajaran melalui apa ? contoh seperti e-learning, 

classroom, zoom meeting dan google meet (gmeet). ! 

Biasanya menggunakan 2 metode kalo menurut bapak Anang 

selaku guru geografi ada metode daring atau online itu biasanya beliau 

menggunakan google meet kalo tidak google meet itu karena jaringan 

yang kurang baik atau menggunakan zoom ataupun classroom.  

 

Dari hasil wawancara yang dapat disimpulkan bahwasannya beliau 

menggunakan simple dalam pengumpulan tugas itu yaitu beliau 

menggunakan whatsapp (wa). Kemudian sistem luring atau luar jaringan 

jadi menurut beliau materi dikirm ke aplikasi zoom atau google classroom 

lalu murid mengumpulkan tugasnnya langsung mendatangi ke sekolah atau 

langsung menemui beliau dalam bentuk catatan atau tugas. 

Berikut hasil wawancara dengan guru geografi. Berikut aplikasi yang 

digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran online.  
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4.  Menurut pendapat bapak tugas dan strategi seperti apa dalam 

menghadapi era 4.0 ? 

Itu karena adanya pelatihan atau gimtek kalo kemarin diadakannya 

IHT (tentang pemanfaatan google meet). Kalo kemari ada pelatihan 

tentang zoom atau classroom, akan tetapi para guru itu lebih setujua 

menggunakan classroom dan google meet karena itu lebih mudah 

dijangkau jaringan oleh murid daripada zoom. Meskipun tidak semua 

murid bisa dijangkau jaringannya karena desa kita ini memang agak 

susah dengan jaringan.  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

online menggunakan teknologi bukannya hanya mempermudahkan sistem 

pembelajaran. Melainkan terdapat kendala-kendala yang harus kepala 

sekolah dan para tenaga kependidikan atasi.  

Termasuk kendala sulitnya jaringan yang dijangkau, faktor ekonomi 

dan murid yang tidak memiliki teknologi seperti: tidak memiliki 

handphone dan komputer. Akan  tetapi, dalam kepala sekolah di SMAN 1 

Mantewe selalu memberikan solusi untuk mengatasi hal tersebut.  

 

5. Dalam peran kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab terdiri dari 

EMASLIM (educator/pendidik, manager, administrator, 

supervisor,leader, innovator dan motivator).  apakah menurut bapak 

kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe ini sudah melengkapi kriteria-

kriteria tanggung jawab tersebut ? 

Sudah melengkapi semua kriteria-kriteria tanggung jawab sebagai 

peran kepala sekolah. Karena apabila belum memenuhi salah satu kriteria 

tanggung jawab dalam peran sekolah tersebut. Otomatis tidak berjalan 

tugas beliau dan beliau orang sangat bagus dalam melaksanakan 

tanggung jawab beliau. Tanpa beliau pihak sekolah seperti guru, staff TU 

dan murid pun tidak akan bisa melaksanakan tugas dengan baik.  



75 
 

 
 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-

bentuk peran kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe sudah memenuhi 

kriteria-kriteria dalam peran kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah di 

SMAN 1 Mantewe mendapatkan saran-saran yang bagus terhadap para 

tenaga kependidikan dan pendidik dalam memimpin sekolah tersebut.  

Bahkan beliau juga melakukan sebaik dan seusaha beliau agar mutu 

pendidikan di SMAN 1 Mantewe ini lebih berkualitas atau bermutu di dalam 

pandangan masyarakat. Sehingga masyarakat pun dengan senang hati untuk 

mendaftarkan anak-anaknya untuk sekolah di SMAN 1 Mantewe ini.4  

 

1. Menurut pendapat ibu peran kepala sekolah SMAN 1 Mantewe dalam 

menghadapi era 4.0 ini apakah sangat penting ? jika penting apa 

menurut pendapat pian ! 

Menurut ibu sangat penting karena beliau yang memimpin atau 

membina di sekolah SMAN 1 Mantewe disini dan beliau juga yang 

memberikan dorongan atau dukungan kepada para guru agar kinerja-

kinerja guru ataupun tujuan pendidikan SMAN 1 Mantewe ini lebih 

bermutu dengan kualitas yang baik. Dan beliau juga yang memberikan 

perintah dengan penyesuaian dari pemerintah dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran online pada pandemic saat ini agar guru dan murid 

pun bisa melaksanakan tugas dan tidak ketinggalan informasi dengan 

sekolah-sekolah yang lain.  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran kepala 

sekolah itu sangat penting didalam bidang pendidikan bukan hanya dalam 

membina sekolah. Melainkan peran kepala sekolah ini sangat penting 

 
4 Wawancara dengan Ratna Anang K , Guru Geografi SMAN 1 Mantewe, . 12 November 

2021.  
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dalam proses belajar-mengajar peran kepala sekolah juga berperan penting 

dalam era 4.0.  

Jadi peran kepala sekolah disini memiliki jiwa pemimpin yang sangat 

luas didalam pendidikan, peran kepala sekolah berperan penting dalam 

membina, mengarahkan, mendorong dan meningkatkan kinerja agar para 

tenag kependidikan dan pendidik dapat bekerjasama untuk pencapaian 

tujuan yang bermutu dan kualitas yang bagus. 

 

2. Apakah menurut ibu pendidikan era 4.0 ini berkaitan dengan skill 

murid setelah lulus dari SMAN 1 Mantewe ? 

Kalo dibilang berkaitan tidak semua berkaitan karena tidak semua 

murid memiliki kemampuan tentang teknologi dan suatu kebiasaan atau 

fasilitas. Kalo untuk murid yang diberikan fasilitas yang lengkap 

dirumah pasti berkaitan kedepannya untuk murid yang minim atau tidak 

memiliki fasilitas yang tidak lengkap yang mereka harus melakukan 

pelatihan atau kursus agar mereka bisa menguasai IT atau ilmu 

teknologi. Akan tetapi, karena yang berpengaruh dengan faktor 

ekonomi murid yang belum menguasai IT tetap tidak bisa. Jika mereka 

tidak belajar secara ototidak atau belajar dengan saudara yang memiliki 

IT.  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi ini 

sangat berkaitan dengan skill murid setelah lulus dari SMAN 1 Mantewe. 

kaitannya apabila murid sudah berada di dunia pekerjaan disana murid 

dituntut untuk menguasai berbagai teknologi agar murid tersebut memiliki 

keterampilan dalam penguasaan teknologi.  

Akan tetapi, tidak semua murid bisa menguasai teknologi diluar 

sekolah atau les komputer karena faktor ekonomi yang akan dapat 

menghambat murid itu tidak bisa dalam penggunaan teknologi.  
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3.  Pada masa pembelajaran online biasanya guru dan murid 

menggunakan pembelajaran melalui apa ? contoh seperti e-learning, 

classroom, zoom meeting dan google meet (gmeet). ! 

Ada yang menggunakan whatsapp, ms. team dan untuk sekarang  

kebanyakan guru dan murid disini menggunakan ms.office 365. Kalo 

untuk pengumpulan tugas biasanya murid langsung datang ke sekolah 

karena agak susah dijangkau jaringannya. Jadi murid yang susah 

jaringannya biasanya mereka langsung datang ke sekolah.  

 

Berikut hasil wawancara dengan guru bahasa indonesia. Berikut aplikasi 

yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran online. 

 

 

 

 

Dulu appshet digunakan untuk rekap poin kesalahan dan prestasi 

siswa, jadi semua terekap secara online semua bisa liat apa saja dan 

poinnya berapa.  

Dulu laporan beliau digunakan untuk menuliskan laporan setiap 

bulan. Mulai dari kegiatan ekstra, wali kelas sampai surat izin. Semua 

dilakukan secara online. Untuk Onedrive ini penyimpanan sampai 1 Tb, 

Outlook hanya untuk notiv semua kegiatan di office masing-masing guru. 
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Teams itu hampir sama dengan classroom. Jadi semua guru bisa 

mengupdate tugas, ulangan. daftar hadir, dan materi pembelajaran disana.  

 

4. Apakah ada kendala-kendala dalam pembelajaran online terhadap 

guru maupun murid ? 

Untuk kendala pasti ada salah satunya sinyal atau kondisi rumah 

murid yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan. Selain itu, karena 

kegiatan pembelajarannya sekarang sistem online murid mengerjakan 

tugasnya tidak sesuai dengan  jadwal jam pelajaran atau tidak ontime.  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan walaupun sudah di 

himbau memberikan materi sesuai jadwal secara online, akan tetapi ada 

beberapa murid bahkan yang tidak mengikuti pembelajaran. Jadi kelihatan 

untuk murid yang tidak mengikuti pelajaran.  

Karena pihak guru memberikan absen ada juga yang mengisi absen dan 

terkadang ada juga yang tidak memperhatikan materi atau tugas yang 

diberikan dari guru karena sistem online.  

Jadi kemungkin bagi murid tersebut tidak terlalu penting, padahal itu 

sangat penting sekali untuk mengisi penilaian di rapot meskipun sistemnnya 

berbeda atau tidak secara langsung.  
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5. Menurut pendapat ibu tugas dan strategi seperti kepala sekolah untuk 

menjalankan perannya dalam menghadapi era 4.0 di SMAN 1 

Mantewe ? 

Menurut ibu untuk strateginya kita sebagai guru di anjurkan 

untuk bisa menguasai teknologi dan menguasai materi secara online 

melalui aplikasi-aplikasi online yang biasanya digunakan untuk 

belajar-mengar. Jadi guru tidak hanya bisa menguasai secara tatap 

muka atau langsung, melainkan guru juga harus bisa menguasai segala 

teknologi dan aplikasi-aplikasi kegiatan pembelajaran lainnya.  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan walaupun tidak 

semua guru disekolah belum menguasai teknologi, Kepala Sekolah 

mengadakan pelatihan-pelatihan buat para guru agar mudah menguasai 

teknologi dan menguasai aplikasi agar kegiatan belajar-mengajar berjalan 

baik dan sesuai dengan yang di rencanakan.  

Dan kepala sekolah memberikan strategi kepada para guru untuk 

menggunakan aplikasi whatsapp, google meet dan classroom untuk 

memberikan informasi atau memfoto materi. Kemudian para guru 

langsung membagikan kepada para murid.  

6. Dalam peran kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab terdiri dari 

EMASLIM (educator/pendidik, manager, administrator, 

supervisor,leader, innovator dan motivator).  apakah menurut bapak 

kepala sekolah di SMAN 1 Mantewe ini sudah melengkapi kriteria-

kriteria tanggung jawab tersebut ? 

menurut ibu sudah melengkapi semua kriteria tanggung jawab tesebut. 

Meskipun dengan kondisi pandemic dan kegiatan pembelajarannya masih 

online, jadi untuk para guru masih tetap menjalankan tugas untuk mengajar 

dan kepala sekolah selalu memberikan dorongan atau dukungan kepada 

semua para guru agar dalam kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan yang 
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direncanakan dari awal. Dan apabila ada suatu kendala beliau pun dengan 

cepat dan segap beliau mencari solusi agar murid tidak ketinggalan materi 

pelajaran. 5. 

 

Dari hasil wawancara  diatas dapat disimpulkan bahwasannya bentuk-

bentuk peran kepala  sekolah di SMAN 1 Mantewe itu sudah memenuhi 

kriteria-kriteria dalam peran kepala sekolah.    

Sehingga para tenaga kependidikan dan pendidik sangat memepercayai 

kepala sekolah dalam membina sekolah dan dapat membimbing, mengarahkan, 

mendorong dan menggerakan para tenaga kependidikan dan pendidik dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran bersama yang telah direncanakan.  

C. Analisis Data 

Pada analisis ini akan dikemukakan data mengenai peran kepala 

sekolah dalam menghadapi era 4.0 di SMAN 1 Mantewe serta bentuk dan 

strategi peran kepala sekolah dalam menghadapi era 4.0 .  

1. Bentuk-bentuk peran kepala sekolah dalam menghadapi era 4.0 di 

SMAN 1 Mantewe.  

 

Bentuk merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh seorang peran 

pemimpin dalam membina sekolah untuk membangunkan mutu dan kualitas 

sekolah berjalan secara efektif dan efisien.  

Bentuk juga merupakan suatu proses seorang peran kepala sekolah 

dalam menjalankan tugas dan strategi-strateginya dalam menjalankan proses 

 
5 Wawancara dengan Ulinarti, Guru Bahasa Indonesia SMAN 1 Mantewe, 01 November  

2021. 
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belajar-mengajar para tenaga kependidikan dan pendidik di era 4.0 ini 

berjalan sesuai yang direncanakan.  

Bentuk-bentuk yang dimiliki dari seorang kepala sekolah yaitu terdiri 

dari EMASLIM.  

a. Kepala sekolah sebagai Edukator ( pendidik) merupakan peran kepala 

sekolah sebagai edukator yang menunjukkan komitmen tinggi dan 

fokus terhadap pengembangan kurikulum serta kegiatan belajar-

mengajar disekolahannya.6 Peran kepala sekolah juga mendorong agar 

para guru dapat melaksanakan tugas secara terus-menurus 

meningkatkan kompetensi dan kinerja para pendidik dan tenaga 

kependidikan. Sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan 

secara efektif dan efisien.7 

b. Kepala sekolah sebagai  Manager, yaitu  Peran kepala sekolah sebagai 

Manager atau pemimpin yang mengelola tenaga kependidikan yang ada 

didalam sekolah. 

c. Kepala sekolah sebagai Administrator merupakan peran kepala sekolah 

sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat  erat dengan 

berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, 

penyusunan dan pendokumentasian keseluruh program sekolah. 

d. Kepala sekolah sebagai Supervisor merupakan peran kepala sekolah 

sebagai supervisor adalah pengendalian atau pengawasan pekerjaan 

yang dilakukan oleh tenaga kependidikan agar tenaga kependidikan 

dapat melaksanakan proses kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan 

sekolah dilakukan secara terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Kepala sekolah sebagai Leader (pemimpin) merupakan  peran kepala 

sekolah sebagai pemimpin kemampuan memimpin dalam pengelolaan 

secara efektif dan aktif untuk mendorong dan memberikan bimbingan 

 
6 Jamal Ma’mur Asmani, “Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional,”  (Jogjakarta, 

DIVA Press ,2011). h.16. 
7  Murip Yahya, “Profesi Tenaga Kependidikan”, (Bandung, Pustaka Setia, 2013). h. 84.  
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dan mengarahkan para guru, staf dan para peserta didik demi kemajuan 

sekolah dalam mencapai tujuan yang terarah. 

f. Kepala sekolah sebagai  Inovator merupakan dalam rangka melakukan 

peran dan fungsinya sebagai inovator. Kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan 

lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, 

memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan dan 

mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. 

g. Kepala sekolah sebagai Motivator merupakan  peran kepala sekolah 

sebagai motivator dengan strategi yang tepat untuk memberikan 

motivator kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai 

tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui 

pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, 

dorongan, penghargaan secara efektif dan penyedian berbagai sumber 

belajar lewat pengembangan sumber belajar.  

SMAN 1 Mantewe pada masa pembelajaran online  kepala sekolah dan 

para tenaga kependidikan membuat  suatu rencana dalam melakukan proses 

belajar-mengajar  secara online dengan menggunakan  fasilitas yang tersedia 

di sekolah yaitu dengan komputer. Akan tetapi kepala sekolah dan pihak 

sekolah merancang beberapa aplikasi dalam menjalankan proses belajar di era 

4.0 pada saat ini.   

Dimana terdapat aplikasi seperti  ms. office 360, whatsapp, gmeet dan  

google chroom untuk menjalankan pembelajaran secara online di SMAN 1 

Mantewe. dalam bentuk peran kepala sekolah juga membimbing, 

mengarahkan, mendorong dan menggerakan para tenaga kependidikan dan 

pendidik dalam kinerja. Sehingga dapat meningkatkan kinerja para guru.      

Adapaun strategi-strategi kepala sekolah dalam menghadapi era 4.0 yaitu 

sebagai berikut:  

a. Strategi kepala sekolah dalam memberdayakan potensi para guru 

merupakan senantiasa mendorong, memotivasi dan memberikan 
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kesempatan pada guru untuk secara formal melanjutkan Pendidikan 

sampai setingkat sarjana.  

b. Kemampuan untuk memperdayakan pendidik dan tenaga kependidikan 

serta seluruh warga sekolah lainnya untuk mewujudkan proses 

pembelajaran yang berkualitas, lancar dan produktif. 8 

c. Memperdayakan tenaga kependidikan melalui Kerjasama atau kooperatif 

dimaksudkan bahwa meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan 

sekolah.  

d. Memberikan kesempatam kepada para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya. 9 

e. Mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan.  

f. Dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu dan tepat sasaran.  

g. Mampu menjalankan hubungan yang harmonis dengan masyarakat 

sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi sekolah serta tujuan pendidikan. 

h. Mampu menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan pendidik dan ketenaga kependidikan lain disekolah.  

i. Dapat bekerja secara kolaboratif dengan manajemen sekolah.  

j. Dapat mewujudkan tujuan sekolah secara efektif, efisien, produktif dan 

akuntabel  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 

Dari hasil analisis penulis berdasarkan teori dan ditemuan diatas, bentuk 

dan strategi peran kepala sekolah dalam menghadapi era 4.0 di SMAN 1 

Mantewe sudaha berjalan secara efektif dan efisien. Baik dalam peran kepala 

sekolah dan proses pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.   

 
8 Marselus R. Payong, Sertifikasi Profesi Guru “Konsep Dasar, Problematika dan 

Implementasinya”, (Jakarta: PT. Indeks, 2011), h. 28.  
9 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 30.  


