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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan manusia terampil di 

bidangnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

Bab 1 Pasal 1 (dalam Qodir), dkk menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

 

Dewasa ini majunya suatu bangsa tidak lagi dilihat dari unggul dan 

melimpahnya kekayaan alam melainkan dilihat dari keunggulan sumber daya 

manusia (SDM). Keunggulan mutu sumber daya manusia berhubungan erat 

dengan keunggulan mutu pendidikan. Mutu pendidikan diukur dengan kondisi 

sekolah yang baik, memenuhi syarat dan segala komponen yang harus terdapat 

di dalam pendidikan. Komponen-komponen tersebut adalah masukan, proses, 

keluaran, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan  prasarana serta biaya.
2
 

Di antara komponen tersebut yang sangat berperan dan menjadi penentu mutu 
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pendidikan adalah tenaga kependidikan yang bermutu yaitu yang mampu 

menjawab tantangan dengan cepat dan penuh tanggung jawab. 

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. 

Melalui proses tersebut diharapkan manusia memahami apa arti dan hakikat 

hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan 

secara benar. Karena itulah fokus pendidikan diarahkan pada pembentukan 

kepribadian unggul dengan menitikberatkan pada proses pematangan kualitas 

logika, hati, akhlak, dan keimanan. Puncak pendidikan adalah tercapainya titik 

kesempurnaan kualitas hidup.
3
 

Perwujudan masyarakat berkualitas menjadi tanggung jawab pendidikan, 

terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek yang semakin 

berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan 

profesional pada bidangnya masing-masing.
4
 Upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan terus-menerus dilakukan baik secara konvensional maupun secara 

inovatif. 

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses 

pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara 

membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, 

ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak 

dan keimanan. Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik 

(good planning system), dengan materi dan tata kelola yang baik (good 
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governance system), dan disampaikan oleh guru yang baik (good teachers) 

dengan komponen pendidikan yang bemutu khususnya guru.
 5

 

Lembaga pendidikan atau sekolah yang bermutu adalah sekolah yang 

dapat mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada disekolah 

sehingga mampu memberikan layanan belajar yang pada akhirnya 

mengeluarkan mutu lulusan yang kompetitif.
6
 Sekolah yang dikelola dengan 

baik dari segi pembelajaran, sumber daya manusia dalam hal ini pendidik dan 

manajemen sekolah akan menghasilkan output (siswa) yang berkualitas dan 

mampu menghadapi tantangan yang lebih besar dan lebih kompleks, sementara 

sekolah yang manajemennya tidak baik tidak akan memberikan kualitas 

lulusan yang baik sehingga tidak mampu bersaing dengan industri pendidikan 

saat ini. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan 

memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal 

maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan dan 

akuntabel dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan sekolah secara efektif dan 

efisien.
7
 

Untuk mewujudkan sekolah idaman yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat di bidang pendidikan, maka sekolah membutuhkan sumber daya 

manusia yang profesional. Sumber daya yang dimiliki sekolah akan sangat 

memberikan konstribusi yang besar dan menguntungkan bagi terselenggaranya 

sekolah yang efektif dan efisien. Salah satu sumber daya manusia di sekolah 

                                                             
5
 Dedi Mulyasa, Op.,Cit, hlm. 120 

6
 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm. 72 
7
 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktik, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2013), hlm. 2 



 
 
 

4 

 

 

adalah kepemimpinan kepala sekolah yang harus mampu menggerakkan 

sumber daya sekolah, dalam kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi 

program sekolah, pengembangan kurikulum, pembelajaran, pengelolaan 

ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pelayanan siswa, hubungan 

sekolah dan masyarakat dan penciptaan iklim sekolah. 

Kepala sekolah dituntut mampu membuat perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan untuk pengembangan sekolah 

baik dari penyiapan profesionalisme tenaga kependidikan, penyediaan sarana 

dan prasarana hingga pada kepuasan pelayanan sekolah terhadap pelanggan 

sekolah. Ini bukanlah pekerjaan mudah bagi seorang kepala sekolah sebagai 

pemimpin. Tidak semua guru atau pendidik mampu menjadi kepala sekolah 

karena kepala sekolah senantiasa dituntut dengan profesional dan kompetensi 

kinerja sebagai seorang pemimpin, karena apapun kinerja kepala sekolah tidak 

terlepas dari pantauan semua pihak. Hal ini menunjukkan kompleksnya kerja 

dan ruang lingkup tugas yang diemban oleh kepala sekolah untuk mewujudkan 

pendidikan bermutu. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang bermutu ialah kepemimpinan yang 

selalu ingin sesuatu yang sempurna atau terbaik. Oleh karena itu, ia termasuk 

orang-orang perfeksionis dan memfokuskan pada pencapaian dan pemenuhan 

kepuasan pelanggan baik itu pelanggan internal sekolah yaitu siswa, pendidik 

dan tenaga kependidikan maupun pelanggan eksternal yaitu orang tua siswa, 
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keluarga siswa, pemerintah dan masyarakat luas.
8
 Tanpa kepemimpinan yang 

bermutu akan sulit untuk meningkatkan mutu, jadi tingkatkan dulu 

kepemimpinan lembaga sebelum meningkatkan mutu lembaga. Komitmen 

terhadap mutu harus menjadi peran utama setiap pemimpin dan setiap orang 

dalam lembaga untuk meningkatkan mutu karena mutu adalah urusan setiap 

orang. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan sarana dan 

prasarana yang lengkap, team work, kepengawasan yang ketat, sumber daya 

organisasi serta dana yang merupakan faktor penentu keberhasilan peningkatan 

mutu. 

SMA Negeri Plus Provinsi Riau sebagai jenjang pendidikan menengah 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri 

sejalan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dan juga 

meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam 

mengadakan hubungan sosial budaya dan alam sekitarnya serta menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, 

berkemauan kuat, berbudi pekerti luhur serta berbudaya melayu. Dengan 

demikian, pendidikan yang bermutu tidak hanya dilihat dari kualitas 

lulusannya, tetapi mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu 

memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. 

Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (pendidik, peserta didik dan 

tenaga kependidikan) serta eksternal (orang tua dan masyarakat). 
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Berdasarkan observasi awal pada September-Desember 2016, kajian 

penulis melalui media masa dan sejumlah informasi yang penulis dapatkan, 

bahwa SMAN Plus Provinsi Riau mempunyai prestasi dan reputasi yang bagus. 

Prestasi yang sudah tercatat oleh SMAN Plus Provinsi Riau sangat banyak 

mulai dari tingkat sekolah, kota, provinsi bahkan sampai ke kancah nasional 

dengan dibuktikan banyaknya penghargaan dan tropi. Sedangkan, reputasi 

yang dimiliki oleh SMAN Plus Provinsi Riau dibuktikan dengan nama sekolah 

yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat khususnya di wilayah Riau 

Pekanbaru. Prestasi dan reputasi pasti berkaitan erat dengan peran kepala 

sekolah terhadap peningkatan mutu atau kualitas pendidikan sehingga mampu 

bersaing di era globalisasi sekarang ini. 

Pernyataan di atas dapat penulis buktikan berdasarkan studi pendahuluan 

yang telah penulis lakukan di SMAN Plus Provinsi Riau terhitung sejak 

tanggal 26 September 2016 sampai dengan 23 Desember 2016, metode yang 

digunakan adalah metode observasi, bahwa kepala sekolah telah berhasil 

meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1. Kepala SMAN Plus Provinsi Riau telah berhasil membawa sekolah yang 

dipimpinnya sebagai sekolah yang tidak kalah dengan sekolah favorit 

lainnya. Ini bisa dilihat dari bukti bahwa banyaknya lulusan siswa SMP/ 

MTs se-derajat yang mendaftar ke SMAN Plus Provinsi Riau dengan seleksi 

yang ketat dan diterima yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan sesuai 

dengan kuota yang telah ditentukan. 
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2. SMAN Plus Provinsi Riau telah berhasil mendapatkan nilai akreditasi A. 

3. SMAN Plus Provinsi Riau sering mendapatkan juara dalam berbagai 

perlombaan baik tingkat sekolah, kota, provinsi maupun nasional.  

4. Banyaknya penerimaan PBUD dari siswa SMAN Plus Provinsi Riau 

keperguruan tinggi negeri maupun swasta. 

5. Banyaknya alumni dari SMAN Plus Provinsi Riau yang menjadi orang 

sukses dan melanjutkan pendidikan yang tinggi baik di dalam negeri 

maupun luar negeri. 

6. SMAN Plus Provinsi Riau memiliki hubungan interpersonal yang terjalin 

baik harmonis antara kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan 

masyarakat. 

SMA Plus Provinsi Riau berbeda dengan SMA pada umumnya. 

Keunikan dari SMAN Plus Provinsi Riau yaitu: (1) ikatan kekeluargaan yang 

sangat kuat dibuktikan dengan saling kenal dan mengetahui sedikit banyak 

mengenai latar belakang sesama siswa, (2) waktu pagi sebelum masuk jam 

pelajaran seluruh siswa diharuskan bergotong royong untuk membersihkan 

ruangan kelas dan halaman sekitar kelas. Ketika lagu Indonesia Raya 

dihidupkan dengan kaset sehingga terdengar keras melalui microphone maka 

seluruh kegiatan dihentikan semua siswa diminta untuk berdiri dan tidak ada 

yang bersuara dengan maksud memberikan penghormatan kepada para arwah 

pahlawan, (3) upacara osis setiap sore setelah habis jam pelajaran yang di 

dalamnya terdapat amanat-amanat mengenai evaluasi kegiatan sehari-hari dan 

senantiasa menanamkan nilai-nilai relegius, (4) seluruh siswa di asramakan 
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kegiatan yang dilaksanakan di dalam asrama dikontrol oleh Pembina asrama 

serta menanamkan nilai-nilai relegius untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah sehingga tidak 

ada siswa yang keluar dari lingkungan sekolah kecuali ada kepentingan dan 

hari libur, (5) sekolah dibawah naungan pemerintah provinsi, (6) kebiasaan 

para siswa menghormati para guru dan tenaga kependidikan serta tamu yang 

datang ke sekolah bahkan senior kelas bagi junior dengan posisi tangan hormat 

seraya mengucapkan salam dan badan posisi tegap. 

Meskipun SMAN Plus Provinsi Riau merupakan sekolah umum namun 

kepala sekolah menerapkan kebiasaan semi militer yang berlandaskan dengan 

imtaq sehingga berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Oleh karena 

itu, sebagai kepala sekolah memiliki komitmen yang kuat untuk menanamkan 

kebiasaan pada sumber daya manusia di sekolah dalam membentuk sekolah 

yang bermutu. Kebiasaan yang didasarkan dengan proses berkualitas maka 

mengahasilkan output yang bermutu tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mewujudkan beberapa upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMAN Plus Provinsi Riau. Kepala sekolah banyak membawa 

perubahan dan kemajuan sekolah sehingga dirasa mampu memberikan 

informasi bagi sekolah lainnya dan melakukan evaluasi terkait dengan upaya 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.  

Kondisi tersebut sangat berkaitan dengan upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan sehingga menarik untuk diteliti dan dikaji 

keberadaannya. Hal ini dapat digunakan sebagai contoh bagi sekolah-sekolah 
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lain tentang praktik-praktik yang sudah terbukti berhasil dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di SMAN Plus Provinsi Riau. Selain itu, kebanyakan 

penelitian yang dilakukan mengenai penemuan dan pemecahan masalah-

masalah yang ada di sekolah. Tetapi, mengkaji tentang best practices dan 

model yang baik jarang ada penelitiannya yang dijadikan contoh dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan berkaitan 

erat dengan kepemimpinannya yang merupakan ruh sebagai pusat sumber 

gerak organisasi atau sekolah untuk mencapai tujuan. Meningkatkan mutu 

pendidikan di SMAN Plus Provinsi Riau sangat berpengaruh terhadap input, 

proses dan output sekolah. Berkaitan latar belakang dan gejala-gejala di atas 

yang telah dipaparkan, maka hal inilah yang menjadi perhatian dan ketertarikan 

penulis untuk melakukan penelitian di SMAN Plus Provinsi Riau. Terkait 

dengan teori, pendapat dan gejala atau fenomena tersebut di atas maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang upaya atau usaha dan 

bagaimana strategi yang digunakan oleh kepala sekolah SMAN Plus Provinsi 

Riau dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga sangat menarik untuk 

diteliti dan didiskusikan dalam tulisan ini secara formal dengan judul: “Upaya 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau”. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan meneliti judul di atas adalah : 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas berkenaan dengan 

bidang ilmu penulis yakni administrasi pendidikan. 

2. Persoalan-persolan yang diteliti dalam judul di atas, penulis mampu untuk 

menelitinya. 

3. Persoalan ini menarik untuk diteliti karena keberadaan kepala sekolah 

merupakan penentu keberhasilan sekolah yang dilihat berdasarkan mutu 

pendidikan yang telah dicapainya. 

4. Sekolah milik provinsi yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat 

namanya, namun peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai lokasi 

penelitian bukan sekedar dengar nama dan ceritanya. 

5. Lokasi penelitian ini ditinjau dari segi waktu, kemampuan dan pembiayaan 

dapat dijangkau oleh penulis. 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka 

perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan judul 

penelitian ini adalah upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

1. Upaya 

Upaya sering disamakan dengan kata usaha yang mempunyai arti 

yaitu kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran yang dilakukan dengan 

menggunakan teknik, media tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau 



 
 
 

11 

 

 

untuk memecahkan masalah.
9
 Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan kepala sekolah sebagai pemimpin yang menduduki jabatan 

tertinggi di sekolah sebagai penentu kemana arah suatu dunia pendidikan 

akan dibawa dan berprinsip pada mutu. Upaya disini adalah usaha yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

dengan memberdayakan seluruh sumber daya Sekolah Menengah Atas 

Negeri Plus Provinsi Riau. 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berasal dari kata “kepala” yang diartikan ketua atau 

pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan “sekolah” 

adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi 

pelajaran. Dengan demikian secara sederhana kepala sekolah dapat 

didefinisikan sebagai “seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

dan peserta didik yang menerima.
10

 

Idealnya kepala sekolah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan, 

kekuatan, kelemahan peluang yang dimiliki sekolah serta menyusun 

perencanaan dengan warga sekolah yang memberdayakan sumber daya 

menuju visi, misi, nilai sekolah, serta secara terus menerus mengadakan 

perbaikan dan peningkatan mutu yang telah dihasilkan untuk mencapai 
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tujuan pendidikan yang bermutu. Sedangkan menurut penulis, kepala 

sekolah adalah seorang pemimpin pendidikan tertinggi di sekolah yang 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan mutu sekolah 

tersebut. 

3. Mutu Pendidikan 

Mutu menurut Carvin dalam Nasution, adalah suatu kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan 

tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 

atau konsumen.
11

 Selera atau harapan pada suatu produk selalu berubah, 

sehingga kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan dengan 

perubahan mutu produk tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan 

keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas, serta 

perubahan lingkungan organisasi agar produk dapat memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan. Maksud mutu pendidikan dalam penelitian ini 

adalah gambaran atau karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan dan memenuhi keinginan 

masyarakat. 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah 

bahwa persoalan pokok dalam penelitian ini adalah upaya kepala sekolah 
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dalam meningkatkan mutu pendidikan, berdasarkan pokok kajian tersebut, 

maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMAN Plus Provinsi Riau. 

b. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 

Plus Provinsi Riau. 

c. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pendidikan di 

SMAN Plus Provinsi Riau. 

d. Faktor yang mempengaruhi upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di SMAN Plus Provinsi Riau. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti membatasi pada 

Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 

Plus Provinsi Riau dan Faktor yang Mempengaruhi Upaya Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN Plus Provinsi Riau. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMAN Plus Provinsi Riau? 

b. Apa faktor yang mempengaruhi upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMAN Plus Provinsi Riau? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas 

Negeri Plus Provinsi Riau. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun temuan-temuan atau hasil penelitian ini diharapkan berguna 

bagi: 

a. Bagi peneliti sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada 

konsentrasi Administrasi Pendidikan jurusan Manajemen Pedidikan 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd). 

b. Bagi kepala sekolah SMAN Plus Provinsi Riau sebagai masukan serta 

dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kepala sekolah untuk 

lebih meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Bagi sekolah lain, sebagai informasi serta dapat memberikan 

pengetahuan dan memperluas pemahaman bagi sekolah-sekolah lain 

tentang praktik pendidikan yang berhasil dalam meningkatkan mutu 
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pendidikan karena informasi tentang praktik pendidikan yang berhasil 

jarang penelitiannya. oleh karena itu, institusi harus memahami betul 

tentang praktik yang telah dibuktikan oleh SMAN Plus Provinsi Riau 

dalam mencapai mutu pendidikan. 

d. Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam khususnya Administrasi 

Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan syarif Kasim Riau sebagai masukan tentang perlunya Total 

Quality Management dalam dunia pendidikan. 

e. Bagi peneliti selanjutnya, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, 

sebagai pengembangan Ilmu Manajemen Pendidikan Islam sesuai 

dengan jurusan peneliti yang dapat digunakan untuk sumber informasi 

mengenai upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran baru khususnya tentang eksistensi kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 


