
7 

 

 BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Konsep dan Teori Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan  

Ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut pendapat para 

ahli: 

Rauch dan Behling mengemukakan kepemimpinan adalah suatu 

proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk 

mencapai tujuan bersama. Sedangkan Ordway Tead berpendapat bahwa 

kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain untuk 

bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan
1
. 

Selain pengertian di atas, menurut Yulk, ada beberapa definisi 

kepemimpinan: kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu 

yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang 

ingin dicapai bersama. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberikan 

arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang 

mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk 

mencapai sasaran.
2
 

                                                 
1
 Sanusi, Ahmad, Kepemimpinan Sekarang dan Masa Depan, (Bandung: Prospect, 2009), 

h. 18 
2
 Usman, Husaini, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), h.279 
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Pernyataan Sanusi dalam buku Husaini Usman, bahwa 

kepemimpinan adalah penyatupaduan dari kemampuan, cita-cita, dan 

semangat kebangsaan dalam mengatur, mengendalikan, dan mengelola 

rumah tangga keluarga maupun organisasi atau rumah tangga. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah 

proses seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. 

Pemimpin merupakan pelaku bertindak yang khas. Untuk 

membantu seorang pemimpin mengetahui dan melakukan tindakan 

kepemimpinan yang baik, ada beberapa prinsip kepemimpinan yang akan 

membantu yaitu, mengenal diri sendiri dan mencari perbaikan diri, mahir 

secara teknis, carilah tanggung jawab dan mengambil tanggung jawab 

atas tindakan sebagai pemimpin, membuat keputusan dengan tepat 

waktu, menetapkan contoh, tahu orang-orang dan melihat keluar untuk 

kesejahteraan mereka, menjaga informasi pekerja, mengembangkan rasa 

tanggung jawab  pada pekerjaan pribadi selaku pemimpin, memastikan 

bahwa tugas-tugas dimengerti, diawasi, dan dicapai, kereta sebuah tim, 

gunakan kemampuan penuh organisasi.
3
 

 

 

 

                                                 
3
 Danim, Sudarwan, Kepemimpinan Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.33-34. 
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b. Syarat-Syarat Kepemimpinan 

Sebagai pemimpin maka harus memiliki 3 hal penting berikut ini: 

Kekuasaan, kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang 

memberikan kewenangan kepada pemimpin guna memperngaruhi dan 

menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.  

Kewibawaan, kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, 

keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang 

tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan atau 

tindakan-tindakan yang dibutuhkan organisasinya.  

Kemampuan, kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, 

kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang 

dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.
4
 

Selain memiliki 3 kemampuan yang telah diuraikan di atas, ada 10 

karakteristik  pemimpin yang efektif yaitu:
5
  

1) memiliki visi, pemimpin yang efektif memiliki visi. Mereka 

tahu kemana ingin pergi dan tahu pula bagaimana visi 

menginspirasi orang lain. Seorang pemimpin yang efektif akan 

berbagi visi dengan orang lain dan bawahannya. 

2) Pemimpin yang efektif memiliki fokus untuk mencapai tujuan 

yang akan membuat visi menjadi kenyataan. 

3) Pemimpin yang efektif memenangi dukungan untuk visinya 

dengan memanfaatkan gaya aktivitas yang paling cocok untuk 

mereka individu. 

4) Pemimpin yang efektif secara alami lebih terfokus untuk 

menjadi daripada melakukannya. Dia meyakini bahwa secara 

alami dialaha yang memimpin. 

5) Pemimpin yang efektif secara alami tahu bagaimana mereka 

bekerja paling efesien dan efektif.  

                                                 
4
 Sanusi, Ahmad, Kepemimpinan Sekarang dan Masa Depan, (Bandung: Prospect, 2009), 

h. 33 
5
 Danim, Sudarwan, Kepemimpinan Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.21-23. 
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6) Pemimpin yang efektif secara alami tahu bagaimana 

memanfaatkan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan. 

Mereka memusatkan perhatian pada tujuan yang akan membuat 

visi menjadi kenyataan. 

7) Pemimpin yang efektif tidak menjadi orang lain. Mereka 

memahami bahwa bekerja untuk diri sendiri hanya ketika 

berada diposisi terbaiknya. 

8) Pemimpin yang efektif secara alami mencari orang-orang 

dengan berbagai ciri efektivitas. Mereka menilai keterampilan 

yang saling melengkapi dan sifat-sifat orang lain. 

9) Pemimpin yang efektif menarik orang lain. Dia adalah 

pemimpin dari orang-orang yang ingin bekerja dengan untuk 

dan dengan mereka. 

10) Pemimpin yang efektif terus mengembangkan kekuatan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan baru dan mencapai tujuan baru.  

 

c. Model Kepemimpinan 

Tanggung jawab pemimpin adalah memberikan jawaban secara 

arif, efektif, dan produktif atas permasalahan dan tantangan yang 

dihadapinya. Berikut adalah alternatif model kepemimpinan abad 21: 

1) Kepemipinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional dibangun dari dua kata, 

yaitu kepemimpinan dan transformasional. Kepemimpinan 

merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mengkoordinasikan. Mengarahkan dan memengaruhi orang lain 

dalam memilih, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah 

transformasi berasal dari kata to transform, yang bermakna 

mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain 
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yang berbeda, misalnya mentransformasikan visi menjadi realita, 

atau mengubah sesuatu yang potensial menjadi aktual.
6
 

Empat dimensi dalam kadar kepemimpin transformasional 

dengan konsep “4 I” yang artinya:
7
 

a) “I” pertama adalah idealized influence (kharisma), yang 

dijelaskan sebagai perilaku yang menghasilkan rasa 

hormat dan rasa percaya diri  dari orang yang 

dipimpinnya. Idealized  influence mengandung makna 

saling berbagi risiko, melalui pertimbangan atas 

kebutuhan  para staf di atas  kebutuhan pribadi, dan 

perilaku moral secara etis.  

b) “I” kedua adalah Inspirational Motivation, tercermin 

dalam perilaku yang senantiasa menyediakan tantangan 

bagi pekerjaan yang dilakukan staf dan memperhatikan 

makna pekerjaan bagi staf. Pemimpin menunjukkan 

makna pekerjaan bagi staf. Pemimpin menunjukkan atau 

mendemonstrasikan komitmen terhadap sasaran organisasi 

melalui perilaku yang dapat diobservasi staf.  Pemimpin 

adalah seorang motivator yang bersemangat untuk terus 

membangkitkan antusiasme dan optimisme staf. 

c) “I” ketiga adalah  intellectual Stimulation.  Pemimpin 

yang mendemonstrasikan tipe kepemimpinan senantiasa 

menggali ide-ide baru dan solusi yang kreatif dari orang-

orang yang dipimpinnya. Ia juga selalu mendorong 

pendekatan baru dalam melakukan pekerjaan. Sikap dan 

perilaku secara intelektual ia mampu menerjemahkannya 

dalam bentuk kinerja yang produktif. 

d) “I” keempat adalah Individualized Consideration, yang 

direfleksikan oleh pemimpin yang selalu mendengarkan 

dengan penuh perhatian, dan memberikan perhatian 

khusus kepada kebutuhan pretasi dan kebutuhan dari para 

staf. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Usman, Husaini, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), h.333 
7
 Komariah, Aan, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), h.79-80 
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2) Kepemimpinan Transaksional 

Kepemimpinan transaksional adalah penekanan pada tugas 

yang diemban bawahan. Pemimpin merancang pekerjaan beserta 

mekanismenya, dan staf adalah seseorang yang melaksanakan tugas 

sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
8
 Dalam melaksanakan 

peran kepemimpinannya, para pemimpin transaksional percaya 

bahwa orang cenderung lebih senang di arahkan, menjadi pekerja 

yang ditentukan prosedurnya dan pemecahan masalahnya daripada 

harus memikul sendiri tanggung jawab atas segala tindakan dan 

keputusan yang diambil. Dalam menjalin hubungan pemimpin 

dengan bawahannya, pemimpin transaksional terampil memberikan 

imbalan atau janji yang tepat, mengetahui keinginan bawahannya, 

dan menjelaskan apa yang akan mereka peroleh jika kerjanya sesuai 

dengan harapan, selalu menukarkan usaha yang dilakukan dengan 

imbalan, responsif dengan kepentingan pribadi bawahan selama 

kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah 

dilakukan bawahan.   

3) Kepemimpinan Situasional 

Studi tentang kepemimpinan situasional mencoba 

mengidentifikasi karaktersitik situasi atau keadaan sebagai faktor 

penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil melakukan 

tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien. Menurut model 

                                                 
8
 Ibid, h. 75 
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kepemimpinan situasional ini, seseorang bisa dianggap sebagai 

pemimpin atau pengikut tergantung pada situasi atau keberadaan 

yang dihadapi. Model ini menekankan bahwa keefektifan 

kepemimpinan seseorang tergantung pada pemilihan gaya 

kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi situasi tertentu dan 

tingkat kematangan jiwa bawahan. 

Kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard 

didasarkan pada saling berhubungannya hal-hal berikut ini:
 9
 

a) Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh 

pimpinan. 

b) Jumlah dukungan sosioemosional yang diberikan oleh 

pimpinan. 

c) Tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang 

ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, 

atau tujuan tertentu. 

 

Pendekatan ini merivisi pendekatan perilaku yang ternyata 

tidak mampu menjelaskan kepemimpinan yang ideal. Pendekatan ini 

menggambarkan bahwa gaya yang digunakan tergantung dari 

pemimpinnya sendiri, dukungan pengikutnya, dan situasi yang 

kondusif. Para ahli sepakat bahwa kepemimpinan yang efektif 

ditentukan oleh pemimpin, pengikut, dan situasi.  

 

 

 

                                                 
9
 Thoha, Miftah, Kepemimpinan Dalam Manajemen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), h.63  
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4) Kepemimpinan Visioner 

Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang 

dapat menciptakan, mengomunikasikan dan mengimplementasikan  

suatu visi yang jelas dan dapat dipercaya untuk masa depan suatu 

organisasi dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada 

bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan visi 

tersebut.    

Kepemimpinan visioner memerlukan kompetensi tertentu. 

Pemimpin visioner setidaknya harus memiliki empat kompetensi 

kunci sebagaimana dikemukakan oleh Burt Nanus yaitu:
10

 

a) Seseorang pemimpin visioner harus memiliki 

kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan 

manajer dan karyawan lainnya dalam organisasi. 

b) Seorang pemimpin visioner harus memahami lingkungan 

luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas 

segala ancaman dan peluang. 

c) Seorang pemimpin harus memegang peran penting 

dalam membentuk dan mempengaruhi praktek 

organisasi, prosedur, produk dan jasa. Seorang pemimpin 

dalam hal ini harus terlibat dalam organisasi untuk 

menghasilkan dan mempertahankan kesempurnaan 

pelayanan, sejalan dengan mempersiapkan dan memandu 

jalan organisasi ke masa depan. 

d) Seorang pemimpin visioner harus memiliki atau 

mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi 

masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Sanusi, Ahmad, , Kepemimpinan Sekarang dan Masa Depan, (Bandung: Prospect, 

2009), h. 67 
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2. Peran Kepala sekolah 

Secara umum kepala sekolah adalah pemimpin dan pengelola 

pendidikan dalam suatu organisasi sekolah. Kepala sekolah diberi 

tanggung jawab untuk memimpin guru dalam menjalankan kegiatan proses 

pembelajaran, menggerakkan individu untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Achamd Sanusi dan kawan-kawan dalam bukunya Moch. Idochi 

Anwar, mengaitkan kemampuan kepala sekolah dengan misi 

profesionalnya terdiri dari, kemampuan dalam administrasi sekolah yang 

meliputi kemampuan tujuan, kemampuan proses, dan kemampuan teknis 

manajerial. Pengetahuan dalam administrasi sekolah yang meliputi 

berbagai pengetahuan yang relevan dengan proses administrasi dan bidang 

teknis. Komitmen dalam administrasi sekolah meliputi orientasi ke arah 

perbaikan syarat keunggulan profesional aktif berpartisipasi dalam 

kegiatan belajar mengajar yang profesional. 

Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah perlu memiliki 

kompetensi dasar, yaitu keterampilan teknis, keterampilan teknis 

berhubungan dengan pengetahuan, metode dan teknik dalam 

menyelesaiakan tugasnya. Keterampilan manusiawi, keterampilan ini 

menunjukkan kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja sama dengan 

orang yang berada di kelompok organisasinya. Keterampilan konseptual, 
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keterampilan ini menunjukkan kemampuan pemimpin dalam berpikir, 

mengambil keputusan, dan memecahkan masalah dengan baik. 

Kepala sekolah sebagai pejabat formal maka dituntut mampu 

dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu ada beberapa syarat 

untuk menjadi kepala sekolah:
11

 

a. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang 

telah ditetapkan pemerintah. 

b. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah 

yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya. 

c. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama dalam sikap 

dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan 

pendidikan. 

d. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama 

mengenai bidang-bidang pengetahua pekerjaan yang diperlukan 

bagi sekolah yang dipimpinnya. 

e. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan 

pengembangan sekolahnya.  

 

 

3. Kualitas Guru 

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, dinyatakan bahwa "Guru adalah pendidik profesional yang tugas 

utamanya adalah untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini 

pendidikan formal, pendidikan dasar , dan menengah pendidikan "(Pasal 1, 

Ayat 1). 

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai seorang guru. Guru tidak dapat 

                                                 
11

 Daryanto, H.M, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h. 92. 
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dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. Guru memiliki 

peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas 

pengajaran yang dilakukan dengan penuh kesungguhan, tanggung jawab, 

dan sabar.  

Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu, bahan 

ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki 

keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia 

pendidikan, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam 

tentang hakikat manusia dan masyarakat. Buku yang berjudul Standar 

Kompetensi dan Sertifikasi Guru yang dikutip oleh E. Mulyasa 

menjelaskan bahwa untuk menjadi guru professional, seorang guru 

dituntut memiliki minimal lima hal berikut: 

a. Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya. 

b. Menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang 

diajarkan serta cara mengajarkannya kepada peserta didik 

c. Bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui 

berbagai cara evaluasi. 

d. Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan 

belajar dari pengalamannya. 

e. Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 

lingkungan profesinya. 
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Selain itu, guru juga dituntut untuk memiliki tiga kemampuan:
 12

 

a. Kemampuan kognitif, berarti guru harus menguasai materi, 

metode, media, dan mampu merencanakan dan mengembangkan 

kegiatan pembelajarannya. 

b. Kemampuan afektif, berarti guru memiliki akhlak yang luhur, 

terjaga perilakunya sehingga ia akan mampu menjadi model 

yang bisa diteladani oleh siswanya. 

c. Kemampuan psikomotorik, berarti guru dituntut memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu 

yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Dengan kemampuan-kemampuan tersebut, guru akan dapat 

melaksanakan perannya sebagai berikut:  

a) Fasilitator, yaitu yang menyediakan kemudahan-kemudahan 

bagi siswa dalam proses belajar-mengajar. 

b) Pembimbing, yang membantu siswa dalam mengatasi kesulitan 

pada proses belajar mengajar. 

c) Penyedia lingkungan, yang berupaya menciptakan lingkungan 

belajar yang menantang bagi para siswa agar mereka melakukan 

kegiatan belajar dengan bersemangat. 

d) Model, yang mampu memberikan contoh yang baik kepada 

siswa agar berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di 

dunia pendidikan. 

e) Motivator, yang turut menyebarluaskan usaha-usaha 

pembaharuan kepada masyarakat, khususnya kepada subjek 

didik, yaitu siswa. 

                                                 
12

 Suyanto, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Esensi, 2013), h.6 
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f) Agen perkembangan kognitif, yang menyebarluaskan ilmu dan 

teknologi kepada siswa dan masyarakat. 

g) Manajer, yang memimpin kelompok siswa dalam kelas sehingga 

keberhasilan proses belajar mengajar tercapai. 

Sebagai tenaga pendidik, guru juga perlu melakukan pembelajaran 

di kelas secara efektif. ciri-ciri guru efektif yaitu:
 13

 

a. Memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, 

yaitu memiliki keterampilan antarpersonal, khususnya 

kemampuan menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, 

dan ketulusan, berhubungan baik dengan siswa, mampu 

menerima, mengakui, dan memerhatikan siswa secara tulus, 

menunjukkan minat dan antusiasme yang tinggi dalam 

mengajar, melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan 

merencanakan kegiatan pembelajaran, mendengarkan siswa dan 

menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi. 

b. Kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen 

pembelajaran, yaitu kemampuan untuk menghadapi dan 

menangani siswa yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, 

mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi 

substansi bahan ajar dalam proses pembelajaran, mampu 

bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan 

berpikir yang berbeda untuk semua siswa. 

c. Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan 

balik (feedback) yaitu mampu memberikan umpan balik yang 

positif terhadap respons siswa, memberikan respons yang 

bersifat membantu terhadap siswa yang lamban belajar, 

memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang 

memuaskan. 

d. Memiliki kemampuan yang terkait peningkatan diri yaitu 

mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara 

inovatif,  memperluas dan menambah pengetahuan mengenai 

motede-metode mengajar, memanfaatkan perencanaan guru 

secara kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan 

metode pengajaran yang relevan.  

 

 

                                                 
13

 Ibid, h.6-7 
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Untuk mengembangkan keberhasilan dalam proses pembelajaran 

tersebut, tentunya setiap guru harus meningkatkan kemampuannya, baik 

melalui keikutsertaannya dalam berbagai pelatihan, seminar, lokakarya, 

maupun melakukan studi penelitian kependidikan seperti penelitian 

tindakan kelas. Melalui aneka kegiatan tersebut, guru dapat 

mengembangkan keahlian mengajar yang meliputi strategi, dan teknik 

mengajar, mengelola kelas, meningkatkan disiplin kelas, dan menerapkan 

prinsip-prinsip pengajaran yang mampu menginsprirasi perkembangan 

kognitif siswa. Di samping itu, guru juga harus bisa memperoleh umpan 

balik berupa masukan dari siswa dan guru lain tentang cara mengajarnya 

selama ini agar ia dapat memperbaikinya. 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Fathul qorib, pada tahun 2012, meneliti tentang Kepemimpinan Kepala 

Madrasah Terhadap Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs. 

Sabilul Muttaqin desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri 

Hilir, penelitian ini menggunakan  rumus persentase. Adapun caranya 

yaitu skor persentase dengan alternatif jawaban sangat baik dijumlahkan 

dengan skor persentase dengan jawaban alternatif baik (47% + 23% = 

70%). Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat 

disimpulkan kepemimpinan kepala madrasah terhadap guru untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di MTs Sabiul Muttaqin Desa Sanglar 
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Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir berada pada rentang skor 56 – 

70% dan dapat dikategorijan cukup.
14

 

Persamaan dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah 

Meningkatkan Mutu Pendidikan. 

2. Risvandi, pada tahun 2008, meneliti tentang Implementasi Gaya 

Kepemimpinan Manajemen Tim Oleh Kepala Sekolah Madrasah 

Tsanawiyah Negeri  Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Kuantan 

Tengah Kabupaten Kuansing. Hasil penjumlahan dan setelah 

dipersentasekan terletak pada 41%-60% tepatnya 60% dapat diketahui 

bahwa kepala madrasah cenderung memakai gaya kepemimpinan 

manajemen tugas dimana kepala madrasah menunjukkan perhatian tinggi 

terhadap produksi dan perhatian rendah terhadapa bawahannya.
15

 

Persamaan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan yang 

menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah Implementasi Gaya 

Kepemimpinan Manajemen. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

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

                                                 
14

 Fathul qorib, Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Guru Untuk Meningkatkan 

Mutu Pendidikan di MTs. Sabilul Muttaqin desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri 

Hilir, 2012, Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
15

 Risvandi, Implementasi Gaya Kepemimpinan Manajemen Tim Oleh Kepala Sekolah 

Madrasah Tsanawiyah Negeri  Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuansing, 2008, Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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tidak terjadi kesalahan pahaman dalam memahami tulisan ini. Untuk 

mendapatkan data-data dilapangan guna menjawab permasalahan tersebut, 

penulis perlu memberikan indikator-indikator  kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kualitas guru sebagai berikut: 

Adapun yang menjadi indikator kepemimpinan kepala sekolah yaitu 

sebagai berikut: 

a. Memiliki sensetivitas terhadap pengembangan organisasi 

b. Mengembangkan visi bersama antar anggota organisasi 

c. Mendistribusikan peran kepemimpinan  

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan 

e. Memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide 

f. Memberikan imbalan dan hukuman kepada bawahan 

g. Memberikan intruksi dan dukungan kepada bawahan 

h. Melakukan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

 


