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Abstract : This research model that aims to seek factual information about the 

influence of models of school leadership and school culture of early childhood 

education on teacher performance kindergarten in District of Bungah-Gresik. The 

results of the study showed that the effect of the model of school leadership 

kindergarten in District of Bungah Gresik in the high category. There are 64.2%  in 

the high category, and the category of a very high 24.7%, culture kindergarten in the 

category of either 66.3% and 18.7% in the category of very good, while the 

performance of teachers TK 67.4% good categoryand 22.6%  in the category very 

well. The results of multiple linear regression analysis simultaneously obtained F 

count = 131.587 with a significant degree of influence of variable magnitude 

0,000.Adapun school leadership and school culture on teacher performance is by 

76% while the remaining 24% is explained by other variables besides the variable of 

school leadership and school culture.. 

Keywords: Headmaster Leadership, Culture School, Teacher Performance 

Abstrak : penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi faktual tentang pengaruh 

model kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah TK terhadap kinerja guru 

TK di kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaruh model kepemimpinan kepala sekolah TK di Kecamatan Bungah Kabupaten 

Gresik dalam katagori tinggi. Terdapat 64,2% dalam katagori tinggi,dan 24,7% 

katagori sangat tinggi, budaya sekolah TK dalam katagori baik 66,3% dan 18,7% 

dalam katagori sangat baik, sedangkan  kinerja guru TK 67,4% katagori baik dan 

22,6% dalam katagori sangat baik.Hasil analisis regresi linier berganda secara 

simultan diperoleh nilai F hitung =131,587 dengan tingkat signifikan  0,000.Adapun 

besarnya pengaruh variabel kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah 

terhadap kinerja guru adalah sebesar 76% sedangkan sisanya sebesar 24% 

dijelaskan oleh variabel lain selain variabel kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya sekolah.  

Kata kunci: Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya Sekolah, Kinerja Guru. 

 

I.PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Kualitas sumber daya manusia tidak 

lepas dari pendidikan,dan kualitas 

pendidikan berfokus pada guru.Menurut 

Mendikbud Bapak Anies Baswedan dalam 

suratnya nomor 

179342/MMPK/KR/2014,tentang 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 tanggal 5 

Desember 2014, mengatakan “Pada 

akhirnya kunci untuk pengembangan 
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kualitas pendidikan adalah guru.Kita tidak 

boleh memandang bahwa pergantian 

kurikulum secara otomatis akan 

meningkatkan kualitas 

pendidikan.Bagaimanapun juga di tangan 

gurulah proses peningkatan itu bisa terjadi 

dan di tangan kepala sekolah yang baik 

dapat terjadi peningkatan kualitas 

ekosistem pendidikan di sekolah yang baik 

pula. 

Karena Pendidikan PAUD berperan 

penting dalam peningkatan kualitas 

sumberdaya suatu bangsa dimasa 

mendatang, maka diperlukan upaya dalam 

memperkenalkan budaya sekolah pada 

generasi di usia dini agar dapat 

mengembangkan potensinya secara 

optimal melalui proses pendidikan. Hal ini 

sejalan dengan yang disampaikan oleh 

Mulyasa (2012:6) bahwa:  

PAUD merupakan lembaga pendidikan 

pra sekolah yang memperkenalkan iklim 

dan budaya sekolah sebagai peletak dasar 

untuk mengembangkan potensi anak 

secara optimal melalui proses pendidikan 

ketika mereka berusia nol hingga enam 

tahun yang merupakan masa peka bagi 

anak sehingga para ahli menyebutnya The 

Golden Age, karena perkembangan 

kecerdasannya mengalami peningkatan 

yang sangat signifikan. Mengingat masa 

ini merupakan usia emas, maka perlu 

ditulis dengan tinta emas dengan tulisan-

tulisan yang dapat menghasilkan emas di 

masa mendatang. 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan 

tampak adanya sebagian guru yang masih 

belum menunjukkan kinerja baik dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dalam 

merencanakan program pengajaran, 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran,penilaian proses, menyusun 

dan melaksanakan program perbaikan dan 

pengayaan serta mengadakan 

pengembangan pengajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya.Hal initerindikasi 

bahwa sistem manajemen Kepala TK 

kepada para guru yang masih belum 

optimal sehingga pemberdayaan para guru 

menjadi kurang efektif. 

Masalah kepemimpinan selalu 

memberikan kesan yang menarik, sebab 

suatu organisasi akan berhasil atau gagal 

sebagian ditentukan oleh kualitas 

kepemimpinan yang berkarakter dan 

berbudaya, sehingga akan tercipta 

lingkungan sekolah yang berbudaya dan 

berkarakter mulai dari tenaga pendidik 

sampai pada anak didiknya yang 

seharusnya dimikili  oleh kepala TK 

sebagai pemimpin.Namun masih ada 

KepalaTK yang belum mampu menjadi 

agen perubahan dalam membentuk kualitas 

kinerja guru melalui budaya sekolah.  

Ini didasarkan atas pengertian bahwa 

“Budaya sekolah sebagai karakteristik 

khas sekolah yang dapat diidentifikasi 

melalui nilai yang dianutnya, sikap yang 

dimilikinya, kebiasaan-kebiasaan yang 

ditampilkannya, dan tindakan yang 

ditunjukkan oleh seluruh personel sekolah 

yang membentuk satu kesatuan khusus 

dari sistem sekolah”.Komariah, Aan dan 

Triatna, Cepi (2008;102). 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk 

memberikan informasi kondisi nyata 

kualitas kinerja guru yang disebabkan oleh 
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kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 

sekolah. 

Adapun dari hasil pengamatan dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah : 

a. Dari Sisi Kepemimpinan Kepala 

Sekolah.Pemilihan kepala sekolah masih 

mengedepankan senioritas usia atau lama 

bekerja dalam sebuah sekolah dan masih 

belum memprioritaskan kepemimpinan 

sebagai landasan utama seorang kepala 

sekolah 

b. Dari Sisi Budaya Sekolah. Budaya 

sekolah yang ada masih terbentuk secara 

turun temurun berdasarkan nilai-nilai yang 

ada sebelumnya dan masih belum banyak 

menyerap untuk berubah mengikuti 

standar-standar yang diwajibkan oleh 

standar pendidikan nasional, seperti guru 

harus bersertifikasi, kebutuhan minimal 

yang harus tersedia dalam sekolah baik 

sarana maupun prasarana. 

c. Dari Sisi Kinerja Guru. Sebagian guru 

masih belum profesional dalam 

melaksanakan tugasnya serta menunjukkan 

kinerja kurang optimal dalam melakukan 

tugasnya. 

1.2.Rumusan Masalah 

Adapundari paparan tersebut  maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah pengaruh model 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru pada lembaga Taman Kanak-

kanak di Kecamatan Bungah Kabupaten 

Gresik? 

b. Bagaimanakah pengaruh budaya 

sekolah terhadap kinerja guru pada 

lembaga Taman Kanak-kanak di 

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik? 

c. Bagaimanakah pengaruh model 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 

sekolah terhadap kinerja guru pada 

lembaga TK di Kecamatan Bungah 

Kabupaten Gresik?. 

Penelitian ini memastikan bahwa layak 

diteliti karena berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Berikut adalah perbandingan 

penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini. 

Tabel1.1 PenelitianTerdahulu Yang Relevan 

Peneliti/Judul Variabel Hasil 

SitiKhotimah (2015) 

PengaruhKepemimpi

nanKepalaSekolah 

DanBudayaSekolahT

erhadapKinerjaGuru  

SekolahDasarSwasta

diKecamatanPandaan

KabupatenPasuruan. 

Y = Kinerja guru 

X1 = kepemimpinan 

        kepala sekolah 

X2 = budaya sekolah 

 

1.Besarpengaruhprilakukepemimpinankepalasekola

hterhadapkinerja guru SD Swasta di 

KecamatanPandaanKabupatenPasuruanyaitusebe

sar 27,8%. 

2.Besar pengaruh budaya sekolah terhadap kinerja 

guru  SD  Swasta di Kecamatan Pandaan 

Kabupaten Pasuruan yaitu sebesar 19,6 %  

3.Besarnya pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah dan budaya sekolah terhadap kinerja guru 

secara bersama-sama yaitu sebesar 30,5% secara 

signifikan. 6%. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam pengelolaan Sekolah 

Dasar (1995:57), kepemimpinan 

pendidikan adalah kemampuan kepala 

sekolah untuk memberikan pengaruh-

pengaruh yang dapat menyebabkan guru 

bergerak untuk melaksanakan tugas dan 

kegiatan secara bersama-sama dalam 

mencapai tujuan pendidikan secara efesien 

dan efektif.Sedangkan menurut 

Wahjosumidjo (2005:83),kepala sekolah 

adalah seorang tenaga fungsional guru 

yang diberi tugas tambahan untuk 

memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar. 

Adapun budaya sekolah dari Aan 

Komariah dan Cepi Triana ( 2008; 101 ) 

berdasarkan kajian dari beberapa pakar 

dapat diartikan sebagai karakteristik khas 

sekolah yang dapat diidentifikasi melalui 

nilai yang dianutnya, dimilikinya, 

kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkannya 

dan tindakan yang ditunjukkanoleh seluruh 

personel sekolah yang membentuk satu 

kesatuan khusus dari sistem sekolah. 

Maka menurut Mulyasa (2005:98), 

kinerja sama dengan prestasi kerja dapat 

ditentukan melalui: 1)Kecakapan Kerja   

2)Kualitas pekerjaan tertentu. 

3)Pengembangan4)Ketabahan 5)Tingkat 

Kehadiran 6). Tingkah Laku 

Sedangkan menurut Fatah, 

(2003:27)Kinerja dapat diartikan sebagai 

ungkapan kemajuan yang didasari oleh 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta 

motivasi untuk menghasilkan sesuatu. 

Agar fungsi dan tugas yang melekat pada 

jabatan fungsional guru dilaksanakan 

sesuai dengan aturan yang berlaku, maka 

diperlukan penilaian kinerja guru (PK 

Guru) yang menjamin terjadinya proses 

pembelajaran yang berkualitas di semua 

jenjang pendidikan 

Adapun fokus utama PK Guru .(PSG 

Rayon 114 UNESA 2012: 33)  dapat 

dilihat pada gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian survei, kuantitif, deskriptif 

dengan model penelitian korelasi yang 

bertujuan untuk mencari informasi faktual 

tentang pengaruh model kepemimpinan 

kepala sekolah dan budaya sekolah 

terhadap kinerja guru TK di kecamatan 

Bungah Kabupaten Gresik.Pada penelitian 

ini akan mengikuti prosedur penelitian 

yaitu menentukan lokasi penelitian, 

melakukan observasi, mengidentifikasi 

Disiplin Guru 

(kehadiran, ethos 

kerja) 

IndikatorUta

maKinerja 

Guru 

EfisiensidanEfek

tivitasPembelaja

ran 

(KapasitasTransf

ormasiIlmukeSis

wa) 

Motivasibelaj

arSiswa 

Keteladanan Guru 

(berbicara, 

bersikapdanberperila

ku) 

Gambar 2.1 

FokusUtama PK Guru 

Disiplin Guru 

(Kehadiran, 

Ethos Kerja) 
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masalah, menentukan jenis dan jumlah 

populasi, menentukan jenis dan jumlah 

sampel, membuat proposal penelitian, 

membuat instrumen penelitian, menguji 

instrumen penelitian agar layak digunakan 

dengan melakukan uji validitas dan uji 

reliabelitas, mendistribusikan instrumen 

penelitian ke responden, mengambil data 

dari responden, mengumpulkan data dari 

responden, menguji kelayakan data dengan 

uji normalitas data, menganalisis data 

dengan bantuan uji statistik uji Anova, 

membuat kesimpulan penelitian, membuat 

laporan penelitian. 

Populasi  dalam penelitian ini adalah 

seluruh guru TK yang mengajar di 

Kecamatan Bungah Kabupaten 

Gresik.Berikut ini adalah rincian data 

pendidik dan tenaga kependidikan pada 

lembaga TK sewilayah kecamatan 

Bungah: 

Tabel 3.1. Rincian Populasi 

Status Guru Jumlah % 

Guru DPK 

Diperkerjakan 

(PNS) 

15 14 

Guru Swasta 95 86 

Total Populasi 110 100 

Sedangkan pengambilan sampelyang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

tenik acak tradisional yaitu tehnik yang 

cukup sederhan dengan cara undian. 

Adapun dari formula empiris dapat dibuat 

tabel penentuan sampel. Yang disiapkan 

oleh Isaac (1981:193) dalam buku Zaenal 

Arifin ( 2012:75 )merupakan hasil akhir 

perhitungan dengan formula empiris untuk 

jumlah populasi antara 10 -10.000 

,didapatkan N= 110 maka S=86  (N= 

Jumlah populasi, S= Jumlah sampel yang 

diperlukan ). Adapun pembagian sampel 

guru TK Dpk dan guru TK Swasta dalam 

dapat dilihat pada : 

Tabel 3.2. Sample 

Status Guru Jumlah % 

Guru DPK 

Diperkerjakan 

(PNS) 

12 14 

Guru Swasta 74 86 

Total Populasi 86 100 

Penelitian ini menempuh waktu selama 

empat bulan  mulai Februari 2016 hingga 

Mei 2016. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil angket penelitian 

bahwa Kepemimpinan Kepala Sekolah 

yaitu 88,9% responden menyetujui uraian 

pernyataan, dimana 64,2% responden 

menjawab skor 3 dan 24,7% responden 

menjawab skor 4.Adapun  Budaya Sekolah 

sebagian besar yaitu 85% responden 

menyetujui , dimana 66,3% responden 

menjawab skor 3 dan 18,7% responden  

menjawab skor 4.Sedangkan Kinerja Guru  

menunjukkan 89,9% responden 

menyetujui dimana 67,4% responden 

menjawab skor 3 dan 22,6% responden 

menjawab skor 4.  

Pada pengujian validitas yang kedua 

dapat dilihat bahwa semua item pernyataan 

yang tersisa dari variabel budaya sekolah 

adalah valid sebab nilai corrected item 

total correlation (rhitung) yang dihasilkan 
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lebih dari 0,30.Sedangkan pada variabel 

kinerja guru dan kepemimpinan kepala 

sekolah  juga valid, sebab nilai corrected 

item total correlation (rhitung) yang 

dihasilkan lebih dari 0,30 adalah valid. 

Adapun variabel penelitian yaitu 

kepemimpinan kepala sekolah (X1), 

budaya sekolah (X2) dan kinerja guru (Y) 

adalah reliabel, karena nilai alpha 

cronbach’s untuk masing-masing variabel 

yang dihasilkan lebih dari 0,60. Penelitian 

ini menggunakan plot probabilitas normal 

(Normal Probability Plot) untuk menguji 

kenormalitasan. Jika penyebaran data 

(titik) di sekitar sumbu diagonal dan 

mengikut arah garis diagonal, maka regresi 

memenuhi asumsi Normalitas. Adapun 

hasil uji normalitas pada residual ada pada 

tabel 4.8 

Tabel4.8 :UjiNormalitasPada Residual 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 86 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation .22430979 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .136 

Positive .073 

Negative -.136 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.261 

Asymp. Sig. (2-tailed) .083 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkantabel di 

atasmenunjukkanbahwakolmogorovsmirno

v yang dihasilkansebesar 1,261 

dengantingkatsignifikansebesar 0,083 

melebihi 5% yang artinya residual 

mengikutidistribusi normal sehingga 

variable kepemimpinankepalasekolah(X1), 

budayasekolah (X2) dankinerja guru (Y) 

telahberdistribusi 

normal.Sedangkanuntukmelihatnormalitas

denganmelihathistogramdannormal 

probability plot adalah 

Gambar4.1 :UjiNormalitas
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 Dari keduagambargrafik histogram 

maupungrafik normal plot 

dapatdisimpulkanbahwagrafik histogram 

memberikanpoladistribusi yang mendekati 

normal.Sedangkanpadagrafik normal plot 

terlihattitik-titikmenyebardisekitargaris 

diagonal, 

sertapenyebarannyamengikutiarahgaris 

diagonal.Keduagrafikinimenunjukkanbah

wa model 

regresilayakdipakaikarenamemenuhiasums

inormalitas. 

Model analisis regresi linier berganda 

pada penelitian ini berguna untuk 

mengetahui adanya pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja 

pegawai yang didukung oleh 

komitmenorganisasi.  

Persamaan regresi linier berganda 

Y= 0,085 + 0,203 X1 + 0,786 X2 

Konstanta yang dihasilkan adalah 

0,085 yang artinya apabila variabel 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 

sekolah tidak berubah atau konstan maka 

nilai kinerja guru sebesar 0,085.  

 Koefisien regresi pada variabel 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) adalah 

bertanda positif yaitu sebesar 0,203 artinya 

jika kepemimpinan kepala sekolah (X1) 

naik satu satuan maka kinerja guru (Y) 

akan naik sebesar 0,203 satuan dengan 

asumsi variabel budaya sekolah (X2) 

adalah konstan.  

 Koefisien regresi pada variabel 

budaya sekolah (X2) adalah bertanda 

positif yaitu sebesar 0,786 artinya jika 

budaya sekolah (X2) naik satu satuan 

maka kinerja guru (Y) akan naik sebesar 

0,786 satuan dengan asumsi variabel 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) adalah 

konstan. 

Nilai Fhitung yang dihasilkan yaitu 

sebesar 131,587 dengan tingkat signifikan 

dibawah 5% (sig = 0,000), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi linier 

berganda yang digunakan pada penelitian 

ini adalah cocok atau sesuai atau variabel 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 

sekolah secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

guru.Berdasarkan nilai koefisien 

determinasi (R2) yaitu sebesar 0,780 

berarti besarnya pengaruh variabel 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 

sekolah terhadap kinerja guru adalah 

sebesar 76% sedangkan sisanya sebesar 

24% dijelaskan oleh variabel lain selain 

variabel kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya organisasi. 

 Adapun nilai korelasi ganda (R) yang 

dihasilkan sebesar 0,872 artinya variabel 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 
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sekolah memiliki korelasi ganda yang kuat 

dengan kinerja guru yaitu sebesar 87,2%. 

Berdasarkan hasil uji t  menunjukkan 

bahwa : 

1).Nilai thitung pada kepemimpinan 

kepala sekolah (X1) sebesar 2,175 dengan 

tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu 

sebesar 0,032, maka dapat dikatakan 

bahwa kepemimpinan kepala sekolah 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru. 

2).Nilai thitung pada budaya sekolah (X2) 

sebesar 7,211 dengan tingkat signifikan 

kurang dari 5% yaitu sebesar 0,000, maka 

dapat dikatakan bahwa budaya sekolah 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru. 

Sedangkan dari hasil analisis data maka 

didapatkan pengertian sebagai berikut: 

a.Pengaruh Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Menurut Andrew J.Dubrin (2006:4), 

kepemimpinan adalah kekuasaan dinamis 

penting yang memotivasi dan 

mengoordinasikan organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan. Tanpa inspirasi 

pemimpin, organisasi atau sebuah 

departemen tidak akan fokus pada tujuan 

tertentu, misalnya untuk meningkatkan 

kinerja guru. Seorang pemimpin yang 

dapat memberi inspirasi, membujuk, 

mempengaruhi dan memotivasi, 

menciptakan visi bagi orang lain, dan 

mengarahkan untuk mencapai visi itu 

tersebut.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepala sekolah memiliki 

kepribadian dan kemampuan dalam 

menciptakan organisasi pembelajaran yang 

kuat, hal inilah yang dapat meningkatkan 

kinerja guru. Sesuai dengan hasil analisis 

regresi linier berganda pada uji parsial 

yaitu semakin baik kepemimpinan kepala 

sekolah maka kinerja guru semakin 

meningkat, terlihat dari nilai thitung pada 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) 

sebesar 2,175 dengan tingkat signifikan 

kurang dari 5% yaitu sebesar 0,032. 

b.Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru 

Budaya sekolah dapat diartikan sebagai 

karakteristik khas sekolah yang dapat 

diidentifikasi melalui nilai yang dianutnya, 

dimilikinya, kebiasaan-kebiasaan yang 

ditampilkannya dan tindakan yang 

ditunjukkan oleh seluruh personel sekolah 

yang membentuk satu kesatuan khusus 

dari sistem sekolah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sekolah sudah memiliki budaya 

yang baik, hal inilah yang dapat 

meningkatkan kinerja guru. Sesuai dengan 

hasil analisis regresi linier berganda pada 

uji parsial yaitu semakin baik budaya 

sekolah maka kinerja guru semakin 

meningkat, terlihat dari nilai thitung pada 

budaya sekolah (X2) sebesar 7,211 dengan 

tingkat signifikan kurang dari 5%. 

V.KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda, kesimpulan yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut : 

1.Variabel kepemimpinan kepala sekolah 

dan budaya sekolah secara 

simultanberpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru 
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2.Besarnya pengaruh variabel 

kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya sekolah terhadap kinerja guru 

adalah sebesar 76% ,sedangkan sisanya 

sebesar 24% dijelaskan oleh variabel 

lain selain variabel kepemimpinan 

kepala sekolah dan budaya sekolah. 

3.Variabel kepemimpinan kepala sekolah 

secara parsial berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja guru. 

4.Variabel budaya sekolah secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja guru. 

Adapun saran yang diperlukan 

sebagai berikut : 

1.Sebagai seorang pemimpin Kepala 

Sekolah TK hendaknya mampu 

menjadi suri teladan di sekolah, 

termasuk pengayom bagi guru dan 

karyawan di sekolah tersebut. Kepala 

Sekolah TK hendaknya bisa 

menjalankan kepemimpinan secara 

efektif. 

2.Karakteristik khas sekolah yang 

ditunjukkan oleh seluruh personel 

sekolah yang membentuk satu kesatuan 

khusus dari sistem sekolah akan 

menciptakan budaya yang positif. 

3. Budaya sekolah yang efektif dan 

didukung kepemimpinan Kepala 

Sekolah TK yang efektif akan 

menciptakan kinerja guru TK yang 

baik. 

4. Lebih ditingkatkan lagi kompetensi 

kepala TK melalui berbagai pelatihan, 

workshop, seminar dan lain-lain serta 

peningkatan efektifitas pembinaan oleh 

Pengawas Sekolah  ke wilayah binaan 

lembaga TK masing-masing. 
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