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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori. 

1. Konsep Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan berasal dari akar kata “pemimpin”, 

maksudnya adalah orang yang dikenal dan berusaha mempengaruhi 

para pengikutnya untuk merealisasi visinya.
10

 Di dalam suatu 

organisasi peran seorang pemimpin tersebut sangat penting. Hal ini 

disebabkan karena seorang pemimpin adalah otak organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh pemimpin dan 

gaya pemimpin dalam organisasi.  

Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang 

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain 

didalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan 

adalah kemampuan untuk mengarahkan dan  mempengaruhi 

bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus 

dilaksanakannya.
11

 

 Sementara menurut Mc. Farland (dalam Saiful Sagala)  

kepemimpinan adalah proses dimana pimpinan memberikan perintah 

atau pengarahan, bimbingan atau  mempengaruhi pekerjaan orang 
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Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung : 

Alfabeta, 2009) hlm.114 
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Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya,2004) hlm. 88 
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lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12

 

Pengertian tersebut di atas tersebut mengandung beberapa unsur 

pokok diantara nya:
13

 

1) Kepemimpinan harus melibatkan orang lain yaitu pengikut 

atau bawahan karena ketersediaan untuk menerima 

pengarahan dari pimpinan anggota kelompok membantu 

menegaskan status kepemimpinan dan memungkinkan proses 

kepemimpinan, 

2)  Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak 

sama diantara pemimpin dan anggota kelompok, Pemimpin 

mempunyai wewenang untuk mengarahkan beberapa 

aktivitas anggota kelompok yang tidak dapat dengan cara 

yang sama mengarahkan akivitas pemimpin,  

3) Kepemimpinan bisa mempengaruhi pengikut atau 

bawahannya dan bisa mengarahkan sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai. 

   

Dari uraian di atas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, 

menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang 

atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi 

tertentu. 

b. Etika Kepemimpinan 

Untuk menjalankan tugas dan jabatannya, seorang kepala 

sekolah memerlukan komitmen yang dapat dijabarkan dalam bentuk 

etika kepemimpinan kepala sekolah. Etika jabatan dan etika 

kepemimpinan kepala sekolah dimaksudkan sebagai jabatan atau 

perilaku standar kepala sekolah dalam menjalankan tugas 
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Saiful Sagala, Administrasi Pendidikan Konterporer, (Bandung : Alfabeta,2013), hlm. 

145 
13

 Veithzal Rivai, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada,2013)  hlm 2 
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kepemimpinannya. Tujuannya adalah: memandu kepala sekolah 

dalam berperilaku, mengembangkan profesionalitas, membentuk 

citra kepala sekolah, dan menghayati palsafah pendidikan.
14

 

  Adapun sikap dan perilaku yang perlu dimiliki oleh kepala 

sekolah adalah sebagai berikut :
15

 

1) Memiliki tanggung jawab terhadap jabatan yang 

dipercayakan kepadanya, 

2)  Memiliki keperdulian dan komitmen yang tinggi untuk 

mencapai sesuatu yang bermakna selama menduduki 

jabatannya,  

3) Menegakkan disiplin waktu dengan penuh kesadaran bahwa 

disiplin merupakan kunci keberhasilan, 

4)  Memiliki kemampuan dan keberaniaan untuk menuntaskan 

setiap masalah yang dihadapi sekolahnya 

5) Memiliki kepekaan dan merasa ikut bersalah terhadap 

seuatu yang kurang pas, serta berusaha mengkoreksinya 

6) Berani mengkoreksi setiap kesalahan secara tegas dan 

bertindak bijaksana untuk peningkatan mutu pendidikan 

disekolahnya 

7) Melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab 

8)  Menjadi leaders yang komunikatif dan motivator bagi 

stafnya untuk lebih berprestasi 

 

c. Syarat Pemimpin 

Adapun syarat-syarat pemimpin adalah sebagai berikut :
16

 

1) Pri kemanusiaan. 

2) Adil dan mempunyai tangggung jawab 

3) Penuh percaya diri dan berani mengambil tindakan terhadap 

penyimpangan 

4) Penuh inisiatif dengan segala keadaan 

5) Mempunyai daya tarik, menciptakan perhatian dan 

membangkitkan semangat bawahan terhadap tugasnya. 

6) Gotong-royong, mau bekerja sama baik dengan orang setara 

maupun dengan atasan dan bawahan. 
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2. Konsep Sekolah Efektif. 

a. Pengertian Sekolah Efektif 

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana 

sasaran/ tujuan (Kuantitas, kualitas, waktu) telah dicapai. Sekolah 

efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan 

setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun 

eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transaparan 

dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan sekolah 

secara efektif dan efisien.
17

 Menurut Burstein mengatakan sekolah 

efektif adalah sekolah yang dapat meningkatkan pencapaian 

akademik peserta didik yang tinggi berbanding dengan sekolah-

sekolah yang lain. Manakala sekolah tidak efektif  ialah sekolah 

yang pencapaian akademik peserta didiknya dibawah rata-rata 

pencapaian kebanyakan sekolah.
18

 

 Selanjutnya menurut Ferguson mengatakan sekolah efektif 

sepatutnya menghasilkan dalam jumlah besar peserta didik 

cemerlang dalam ujian, menggunakan sumberdaya secara cermat, 

dapat menyelesaikan dengan baik tantangan internal dan eksternal, 

dan menghasilkan kepuasan yang baik dalam sekolah. 

 Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah 

efektif adalah sekolah yang dapat menghasilkan prestasi akademik 

peserta didik yang tinggi, menggunakan suberdaya secara cermat, 
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Supardi, Sekolah Efektif : Konsep Dasar & Praktiknya  (Jakarta : Rajawali 

Pers,2013)hlm.2 
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 Ibid, hlm 3 
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adanya iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran, 

proses pembelajaran yang berkualitas, serta output sekolah yang 

bermanfaat bagi lingkungannya. 

b. Ciri-Ciri dan Karakteristik Sekolah Efektif 

Menurut Purkey dan Smith (dalam Supardi) indikator yang 

menggambarkan ciri sekolah yang efektif adalah : manajemen 

berbasis sekolah dan pengambilan secara demokratis, kepemimpinan 

intruksional, waktu belajar maksimal, perencanaan kalaboratif  dan 

adanya pola hubungan kolegial diantara para guru. 

Selanjutnya MacBeath dan Mortimer menjelaskan ciri-ciri 

sekolah efektif sebagai berikut :
19

 

1) Adanya disiplin serta keteraturan dikalangan siswa dan staf  

2) Pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan 

kependidikan 

3) Adanya kerjasama antara warga sekolah orang tua dan 

masyarakat 

4) Lingkungan sekolah yang kondusif 

5) Kepala sekolah sebagai contoh teladan yang positif 

6) Menerapkan strategi-strategi pembelajaran inovatif 

7) Adanya pembinaan moral disekolah 

8) Pelibatan masyarakat yang tinggi 
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Sedangkan dalam prakteknya, ciri-ciri sekolah yang efektif adalah 

memiliki kriteria sebagai berikut :
20

 

a) Siswa belajar dengan sungguh-sungguh, terbukti dengan 

selalu mengerjakan tugas yang diberikan 

b) Siswa respponsive terhadap kegiatan sekolah dan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakatnya 

c) Memperoleh berbagai penghargaan sehubungan dengan 

aktivitas siswa secara akademik maupun kegiatan hobi atau 

ekstrakurikuler 

d) Guru mengajar dengan antusias 

e) Guru menguasai bahan pelajaran 

f) Guru mempersiapkan diri untuk mengajar 

g) Hasil penilaian siswa diperiksa dan dikomunikasikan kepada 

siswa 

h) Guru membina hubungan baik dengan siswa dan personel 

sekolah lainnya 

i) Guru terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan akademik; 

j) Kepala sekolah memiliki visi untuk mengembangkan sekolah 

k) Fasilitas tersedia, yaitu ruang kelas cukup untuk sejumlah 

siswa, ada ruang praktek, tempat ibadah dan ruang pertemuan 

l) Manajemen kesiswaan dimulai saat siswa masuk sekolah 

dengan melalui seleksi yang adil dan jujur 

m) Manajemen ketenagaan mulai dari personel diterima bekerja 

sampai kepada pengembangan karirnya 

n) Sarana prasarana di menej dengan baik 

o) Manajemen keuangan didasarkan pada keadilan dan 

transaransi. 

 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sekolah 

efektif adalah sekolah yang memiliki hasil guna melalui input, 

proses, dan output yang baik. Didalamnya dijumpai manajemen dan 

kepemimpinan yang mampu mengarahkan semua sumber daya 

sekolah untuk kepentingan pencapaian tujuan sekolah, ada kepuasan 

kerja para personal dan lulusan yang berkualitas serta mengarahkan 

perubahan sekolah secara antisipasi dan produktif.   
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3. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Sekolah 

Efektif 

a. Pentingnya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor 

yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, 

tujuan dan sasaran sekolah melalui program-program yang 

dilaksanakan secara terencana dan bertahap.
21

 Oleh karena itu, kepala 

sekolah dituntut terampil dalam memimpin agar mampu mengambil 

keputusan dan juga memiliki posisi yang sangat penting dalam 

menggerakkan manajemen sekolah agar dapat berjalan sesuai dengan 

tuntutan masyarakat  dan perkembangan zaman. 

b. Indikator Kepemimpinan Kepala Sekolah Efektif 

 Menurut Greenfield (dalam Mulyasa) mengemukakan 

indikator sekolah efektif secara umum dapat diamati dari tiga hal 

pokok sebagai berikut : (1) komitmen terhadap misi sekolah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya (2) menjadikan visi sekolah sebagai 

pedoman dalam mengelolah dan memimpin sekolah (3) senantiasa 

memfokuskan kegiatannya terhadap pembelajaran dan kineja guru 

dikelas.
22

 Hal tersebut dapat dipahami karena proses kepemimpinan 

kepala sekolah mempunyai pengaruh terhadap kinerja sekolah secara 

keseluruhan. 
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E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi 

(Bandung : PT . Remja Rosdakarya, 2004), hlm.  182. 
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Disamping indikator-indikator kepemimpinan kepala sekolah 

efektif di atas tersebut, ada juga indikator-indikator lain, yaitu :
 23

 

1) Menerapakan pendekatan kepemimpinan partisipatif terutama 

dalam proses  pengambilan keputusan 

2) Memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, lugas, dan 

terbuka 

3) Menyiapkan waktu untuk berkomunikasi secara terbuka 

dengan para guru, peserta didik, dan warga sekolah lainnya. 

4) Menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah untuk 

memenuhi norma-norma pembelajaran dengan disiplin yang 

tinggi 

5) Memantau kemajuan belajar siswa 

6) Membimbing dan mengarahakan guru dalam memecahkan 

masalah kerjanya 

7) Melakukan berbagai kunjungan kelas untuk mengamati 

kegiatan pembelajaran secara lansung 

8) Memberikan dukungan kepada guru untuk menegakkan 

disiplin peserta didik 

9) Memiliki iklim sekolah yang baik 

10) Memperhatikan kebutuhan peserta didik, guru, staf dan 

seluruh warga sekolah.  

 

4. Langkah-Langkah Kepala Sekolah untuk Menciptakan Sekolah 

Efektif 

 Mewujudkan sekolah efektif memang bukanlah hal yang mudah 

bagi setiap kepala sekolah, tetapi juga bukan hal yang mustahil, artinya, 

setiap kepala sekolah dapat mewujudkan sekolah efektif asal dia 

memiliki pemahaman yang baik tentang sekolah efektif. Adapun 

Langkah-langkah dalam mewujudkan sekolah efektif sebagai berikut: 

a.  Mewujudkan Disiplin Serta Keteraturan dikalangan Siswa dan Staf  

  Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 
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ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. 

Kedisiplinan dalam proses pendidikan sangat diperlukan, karena 

bukan hanya untuk menjaga kondisi suasana belajar dan mengajar 

berjalan dengan lancar, tetapi juga untuk menciptakan pribadi yang 

kuat bagi setiap warga sekolah. Adapun pelaksanaan disiplin dalam 

lingkungan sekolah yaitu: membuat peraturan tata tertib sekolah dan 

melaksanakan tata tertib disiplin sesuai dengan peraturan yang 

diberlakukan. 

b.  Mengembangkan Profesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

   Profesionalisme adalah kompetensi untuk 

melaksanakantugas dan fungsinya secara baik dan benar dan juga 

komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan 

kemampuan dari seorang karyawan. Seseorang yang memiliki jiwa 

profesional senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-

kerja yang profesional. Adapun yang dilakukan dalam 

mengembangkan profesi tenaga pendidik dan kependidikan yaitu 

melakukan pelatihan workshop, in hause training, supervisi dan 

layanan berbasis teknologi 

c.  Menjalin Kerjasama antara Warga Sekolah orang Tua dan Masyarakat 

  Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan 

interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterimah ditengah-

tengah masyarakat, mendapatkan aspirasi, dan partisipasi dari 

masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik 
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antara sekolah dan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara 

khusus bagi sekolah menjalin hubungan tersebut adalah untuk 

mensukseskan program-program disekolah sehingga sekolah tersebut 

bisa tetap maju. Adapun bentuk kerjasama antara sekolah orang tua 

dan masyarakat adalah menjalin komunikasi yang positif dan 

menghadiri acara-acara penting disekolah. 

d. Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Kondusif 

  Lingkungan sekolah adalah keadaan sekitar sekolah dan 

suasana yang aman nyaman dan kondusif untuk pembelajaran yang 

dapat meningkatkan prestasi akademik. Salah satu aspek penting yang 

mendukung keberhasilan proses pembelajaran adalah iklim sekolah. 

Iklim sekolah yang kondusif adalah iklim yang benar-benar sesuai dan 

mendukung kelancaran serta kelangsungan proses pembelajaran yang 

dilakukan guru. Adapun dalam menciptakan suasana sekolah yang 

kondusif yaitu: Membuat komitmen kerjasama dengan warga sekolah 

dalam menjaga sekolah, mentaati peraturan tata tertib sekolah, dan 

menjalankan tugas tepat waktu 

e.  Kepala Sekolah Sebagai Contoh Teladan yang Positif 

  Memberikan contoh atau nasehat yang baik kepada 

bawahan merupakan kepemimpinan yang penting dimiliki oleh kepala 

sekolah. Nasehat yang disampaikan oleh kepala sekolah bertujuan 

untuk menanamkan nilai-nilai yang baik kepada warga sekolah. 

Adapun bentuk nasehat yang disampaikan kepala sekolah yaitu: 
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memberikan tauladan seperti disiplin, ramah, tegas dalam 

pengambilan keputusan, sopan dan jujur.  

f.  Menerapkan Strategi-Strategi Pembelajaran yang Inovatif 

  Proses pembelajaran merupakan suatu konsep yang sangat 

kompleks dalam kaitannya dengan bagaimana menjadikan suatu 

kegiatan pembelajaran yang terjadi menjadi lebih efektif dan efisien. 

Proses ini melibatkan berbagai unsur yang termasuk dalam satu 

lingkungan belajar, baik guru, siswa, media dan unsur lain yang 

menunjang terjadinya interaksi belajar. Pembelajaran inovatif 

merupakan suatu pemaknaan terhadap proses pembelajaran yang 

bersipat komprehensif yang berkaitan dengan berbagai teori 

pmbelajaran medern yang berlandaskan pada invasi pembelajaran. 

Adapun model pembelajaran yang inovatif adalah, Menggunakan 

multimedia di dalam proses pembelajaran, dan  menerapkan 

Kurikulum 13 (K13) 

g.  Pembinaan Moral di Sekolah 

  Pembinaan moral merupakan hal yang sangat penting 

dalam proses pendidikan, kepala sekolah sebagai pemimpin 

pendidikan setiap hainya memiliki tugas pokok mempengaruhi, 

mendorong, mengajak guru dan staf lainnya agar bersedia membuat 

sesuatu yang dapat menyokong pencapaian tujuan sekolah. 

  Pembinaan moral merupakan pembinaan yang menjadikan 

warga sekolah yang bermoral atau bermanusiawi. Artinya pembinaan 
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moral adalah pendidikan yang bukan mengajarkan tentang akadmik 

namun non akademik khususnya tentang sikap dan bagaimana 

perilaku sehari-hari yang baik. Sehingga akan menentukan kemana 

sekolah ini kelak akan berkembang. Adapun yang seharusnya 

dilakukan dalam pembinaan moral disekolah yaitu menambahkan jam 

mata pelajaran agama, mengadakan kegiatan manajemen Qalbu, 

mudhadarah dan sebagainya. 

Disamping hal-hal tersebut di atas, upaya kepala sekolah 

dalam melaksanakan kepemimpinannya dalam mengembangkan 

sekolah efektif juga harus mempunyai kompetensi-kompetensi 

sebagai mana termaktub pada Peraturan Mentri Pendidikan Nasional 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah 

yaitu :
24

 

1) Kompetensi kepribadian 

2) kompetensi Manajerial 

3) kompetensi kewirausahaan 

4) kompetensi supervisi 

5) kompetensi sosial.  

 

Jika kelima potensi dasar tersebut dapat dipenuhi oleh 

seorang kepala sekolah maka dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya akan berjalan secara efektif. 
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5. Aspek-Aspek yang Harus Diperhatikan dalam Mengembangkan 

Sekolah Efektif 

Berdasarkan kajian sekolah efektif kepemimpinan kepala sekolah 

sering dibicarakan sebagai faktor yang menyebabkan keberhasilan 

sebuah sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah sebagai pemimpin harus 

mampu memimpin sekolahnya dengan baik. Adapun yang mesti 

dilakukan sebagai berikut:  

a. Perencanaan dan pengembangan sekolah 

Perencanaan dan pengembangan sekolah perlu dirumuskan dengan 

jelas, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun dalam jangka 

pendek 

b. Pengembangan guru dan staf 

Keberhasilan pendidikan disekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan 

kepala sekolah dalam mengelolah dan membedayakan seluruh warga 

sekolah termasuk pengembangan guru dan staf. 

c. Pengembangan peserta didik 

Pengembangan peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap 

kegiatan yang bekaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai 

keluar dari sekolah. 

d. Pelibatan orang tua dan masyarakat 

Pelibatan orang tua dan masyarakat dalam program sekolah bertujuan 

untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta 

didik, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan 



 

 
23 

penghidupan masyarakat, dan menggairahkan masyarakat untuk 

menjalin hubungan dengan sekolah. 

e. Penghargaan dan insentif 

Sekolah efektif menyadari bahwa pemberian penghargaan jauh lebih 

penting ketimbang menghukum menyalahkan peserta didik. Hal ini 

dinilai oleh Reynolds sebagai suatu strategi motivasi yang penting 

untuk meningkatkan citra diri peserta didikserta mengembangkan iklim 

yang bersahabat dan suportif. 

f. Tata tertib disiplin 

Karakteristik ini sangat penting artinya dalam mengembangkan sekolah 

efektif melalui penciptaan disiplin belajar. Penelitian Moedjiarto 

mengungkapkan bahwa karakteristik tata tertib dan disiplin sekolah 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar. 

g. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran 

Pengembangan kurikulum dan program pembelajaran merupakan 

bagian dari manajemen sekolah. pengembangan kurikulum mencakup 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. 

Disamping itu, sekolah juga bertugas dan berwenang untuk 

mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan lingkungan setempat. 

h. Manajemen keuangan dan pembiayaan 

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang 

secara lansung menunjang efektivitas dan efesiensi pengelolaan 
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pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi 

manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, yang menuntut 

kemampuan kepala sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan dana secara transparan 

kepada warga sekolah,masyarakat dan pemerintah. 

i. Pendayagunaan sarana prasarana. 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

lansung dipergunakan menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

belajar mengajar. Seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat 

dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana 

pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak lansung menunjang 

jalannya proses pendidikan atau pembelajaran, seperti halaman, kebun, 

taman sekolah, dan jalan menuju sekolah.
25

 

6. Kunci Sukses Upaya Kepala Sekolah dalam Mengembangkan 

SekolahEfektif 

Dari berbagai tugas dan fungsi kepala sekolahyang harus 

diembankan dalam mengembangkan sekolah efektif dan efisien, 

produktif, mandiri, dan akuntabel tersebut, sedikitnya terdapat beberapa 

kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah yang mencakup : 

a. Visi yang utuh 

Visi merupakan idealisasi pemikiran dapat berupa cita cita yang 

mengarahkan individu untuk meraihnya melalui berbagai upaya yang 
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dilakukan. Visi sekolah merupakan cara memandang yang 

komprehensif, mendalam dan jauh kedepan, serta melebihi batas 

ruang dan waktu serta tempat. 

b. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan beban yang harus dipikul dan melekat 

pada seorang kepala sekolah. Tanggung jawab juga berkaitan dengan 

resiko yang dihadapi oleh seorang pemimpin, baik berupa sanksi dari 

atasan atau pihak lain yang berhubungan dengan perbuatan yang 

dilakukan, baik yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan 

tenaga kependidikan yang ada dibawa tanggung jawabnya. 

c. Keteladanan 

Keteladanan merupakan dimensi yang tidak kala penting nya dalam 

kepemimpinan kepala sekolah. Melalui pembinaan yang insentif 

hendaknya masalah keteladanan ini selalu diingatkan. Satu kata 

dengan perbuatan yang harus selalu diingatkan oleh kepala sekolah. 

Kelakuan kepala sekolah yang selalu menjadi contoh yang baik bagi 

bawahannya akan menjadi salah satu modal utama bagi 

terlaksananya manajemen sekolah efektif. 

d. Mendengarkan orang lain 

Menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu syarat mutlak 

bagi seorang kepala sekolah untuk bisa memiliki pengaruh terhadap 

guru, dan warga sekolah lainnya. Dengan memiliki pengaruh 

seorang kepala sekolah bekal yang lebih baik untuk memberdayakan 
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seluruh warga sekolah, sehingga tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai. 

e. Memberikan layanan prima 

Memberikan layanan prima atau layanan terbaik merupakan salah 

satu upaya menumbuhkan kepercayaan konsumen. Jika peserta didik 

diibaratkan konsumen, maka diperlukan berbagai upaya untuk 

memberikan layanan terbaik agar mereka bisa belajar secara optimal 

terutama di sekolah. 

f. Mengembangkan sumber daya manusia 

Dalam mengoptimalkan sumber daya manusia disekolah, perlu 

diupayakan agar setiap tenaga kependidikan yang ada, baik guru 

maupun tenaga administrasi, dapat mengembangkan kemampuan 

karirnya secara optimal. Hal ini memberi dampak terhadap mutu 

layanan yang diberikan, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran. 

g. Fokus pada peserta didik 

Kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah adalah 

bahwa peserta didik harus dapat belajar secara optimal. Proses 

belajar harus menjadi perhatian utama kepala sekolah, dan segala 

fasilitas yang ada harus diarahkan pada kegiatan belajar peserta 

didik, karena melalui proses belajar yang optimal paling tidak 

peserta didik sudah dapat  diberi  layanan prima. 

h. Manajemen yang menggunakan praktek 
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Praktik adalah tindakan nyata kepala sekolah dalam melaksanakan 

kepemimpinannya.
26

 

B. Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari dari manipulasi terhadap sebuah karya 

ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar 

belum diteliti oleh orang lain. Berikut ini akan dipaparkan sebagai peneliti 

terdahulu yang ada kaitannya dengan maksud menghindari manipulasi/ 

duplikasi.  

1. Novia 2013 dengan judul Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Guru di SMK Muhamadiyah 2 

Pekanbaru, dan hasilnya bahwa kepala sekolahnya tergolong “Efektif” 

2. Tristyo Hendro Yuwono 2015 dengan judul Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada SMA Negeri 12 . 

Dalam perspektif kepemimpinan pendidikan, kepala sekolahnya telah 

menjalankan perannya dengan baik. 

3. Herlinda 2013 dengan judul fungsi kepala sekolah sebagai leaders pada 

Madrasah Aliah Miftahul Hidayah dalam perspektif teori kepemimpinan  

(Sebuah Analisa Manajemen Kepemimpinan)dan hasilnya bahwa fungsi 

kepala sekolah sebagai leaders belum berjalan dengan sempurnah 

Dari ketiga penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, tidak 

semua relavan dengan penelitian yang akan dilakukan konsep teori yang 
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dipakai ada yang sama, namun objek penelitian yang dikehendaki sangat 

berbeda. Dalam penelitian ini ruang lingkup yang akan diteliti adalah 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah efektif. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini bertujuan agar 

tidak terjadi kesalah-pahaman dalam memahami tulisan ini. Penelitian ini 

berkenaan dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan 

Sekolah Efektif. Dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:   

1) Adanya disiplin serta keteraturan dikalangan siswa dan staf 

a) Membuat peraturan tata tertib sekolah 

b) Melaksanakan tata tertib disiplin sesuai dengan peraturan yang 

diberlakukan  

2) Mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan  

a) Melakukan pelatihan workshop, in hause training dan supervisi 

b) Menerapkan layanan berbasis teknologi 

3) Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah, orang tua, 

dan masyarakat  

a) Menjalin komunikasi yang positif 

b) Menghadiri acara-acara penting disekolah 

4) Menciptakan iklim sekolah yang kondusif  

a) Membuat komitmen kerjasama dengan warga sekolah 

b) Mentaati peraturan tata trtib sekolah 
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c) Menjalankan tugas dengan baik dan benar 

5) Kepala sekolah sebagai contoh teladan yang  

a) Memberikan tauladan seperti disiplin, ramah, sopan santun, 

bertanggung jawab, jujur dan tegas dalam pengambilan 

keputusan 

6) Menerapkan strategi pembelajaran inovatif  

b) Menggunaka multimedia dalam proses pembelajaran 

c) Menerapkan Kurikulum 13 

7) Melakukan penanaman dan pembinaa moral disekolah.  

a) Menambah jam mata pelajaran agama 

b) Mengadakan kegiatan manajemen qalbu, muhadharoh. 

Selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam 

mengembangkan sekolah efektif di SMA Negeri 1 sebagai berikut. 

1) Fasilitas yang masih kurang  

2) Dana, sarana dan prasarana yang kurang  

3) Rendahnya minat belajar siswa 

4) Sarana perpustakaan  

5) dan pemahaman warga terhadap budaya mutu 

 

 

 

 

 


