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A. Kajian Teoretis 

1. Ruang Lingkup Kepemimpinan  

a) Pengertian dan Hakikat Kepemimpinan Kepemimpinan merupakan aspek penting yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi termasuk menyangkut perilaku seorang pemimpin. Vaughan dan Hogg dalam Bedjo Susanto kutipan buku Manajemen Berbasis Sekolah, menyatakan bahwa kepemimpinan didefinisikan sebagai usaha menggerakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama (kelompok).1  Menurut Nawawi dalam Syahrizal Abbas kutipan buku Manajemen Perguruan Tinggi, mendefinisikan Kepemimpinan sebagai kemampuan menggerakan, memberikan motivasi dan mempengaruhi orang-oang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada  pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan.2                                                              1 Bedjo Susanto, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta : Sagung Seto, 2009), hlm 67  2 Syafrizal Abbas, Manajemen Peguruan Tinggi, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), hlm 13 



Menurut Weichrich dan Koontz dalam Nurhattati Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang agar mereka bersedia dan bersemangat untuk mencapai tujuan kelompok. Hersey dan Blanchard, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam upaya menuju pencapaian tujuan dalam situasi yang ada3. Dalam kaitannya dengan kemampuan kepemimpinn, Dawis dan Newstrom, dalam Nurhattati kutipan Jurnal Pendidikan Agama dan kagamaan, menyatakan bahwa salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan pemimpin dalam menjalankan kepemimpinanya adalah kualitas keterampilan yang dimilikinya. 4 Menurut Wagner dan Hollenbeck dalam Nurhattati Jurnal Pendidikan Pendidikan Agama dan Keagamaan, menyatakan terdapat tiga keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu : (1) keterampilan konseptual, (2) keterampilan  manusiawi dan (3) Keterampilan teknis. 5 Kepemimpinan dalam pengambilan keputusan merupakan proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga ada peningkatan produktivitas. 6                                                              3 Nurhattati Fuad, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Juli-September 2006 Volume 4 Nomor 3 hlm 74 - 75  4 Ibid.   5 Ibid.   6 Djokosantoso Moeljono, Kepemimpinan Dalam Organisasi, (Jakarta : PT.Indek Kelompok Gramedia, 2003), hlm 54 



Menurut Young dalam Kartini Kartono kutipan buku Pemimpin dan Kepemimpinan, menyatakan kepemimpinan yaitu bntuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. 7 Kepemimpinan diterjemahkan kedalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola, interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. 8 Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi manusia baik perorangan maupun kelompok. 9 Kepemimpinan merupakan energi mempengaruhi dan memberi araha yang terkandung di dalam diri pribadi pemimpin. Kepemimpinan juga merupakan energi menggerakan, menuntun dan menjaga aktivitas orang sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut Owens menyatakan kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara satu pihak sebagai yang memimpin dengan pihak yang dipimpin. 10                                                              7 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hlm 27  8 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah,(Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2007), hlm 17  9 Miftah Thoha, Kepemimpinan dan Manajemen, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm 9  10 Danim, Sudarwan dan Suparno, Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kepala 
Sekolah, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), hlm 41 



Kepemimpinan bukanlah serangkaian kompetensi yang dibuat oleh seseorang, melainkan pendekatan atau cara kerja dengan manusia dalam suatu organisasi untuk menyelsaikan tugas bersama dan tanggung jawab bersama. 11 Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Menurut C.Turney dalam Martinis Yamin dan Maisah kutipan buku Kepemimpinan dan Manajmenmasa depan, mendefinisikan  kepemimpinan sebagai suatu grup proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola dan menginspirasi sejumlah pekerjaan untuk mencapai tujuan organisai melalui aplikasi teknik-teknik manajemen. 12 Qur’an dan hadits adalah sumber hukum islam yang menjadi dasar pedoman bagi kita selaku umat islam. Dalam kehidupan bersosial sejak awal telah diatur dalam islam bagaimana seharusnya kita memilih pemimpin atau menjadi pemimpin. Ada beberapa  hal yang harus kita pahami tentang hakikat kepemimpinan diantaranya, yaitu : 1. Pemimpin memiliki ikatan langsung  dengan Allah SWT                                                             11 Syaiful,Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung : Alfabeta, 2009) hlm 125  12 Martinis Yamin dan Maisah, Kepemimpinan dan Manajemen Masa Depan, (Bogor : IPB Press, 2010), hlm 47 



Kepemimpinan bukan hanya sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakat karena telah memiliki beban moral, masyarakat yang telah memilihnya menjadiperjanjian langsung antara pemimpin dengan Allah SWT.Sebagaimana telah tertulis dalam firman Allah SWT, terdapat    dalam QS. Al Baqarah (2) 124 :   "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman: “Janji(QS. Al Baqarah ayat 124). 2. Setiap manusia dijadikan pemimpin di muka bumi Allah Swt menciptakan manusia hakikatnya untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur’an QS. Faath                                                              13 Departemen Agama RI, hlm.32 Kepemimpinan bukan hanya sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakat karena telah memiliki beban moral, masyarakat yang telah memilihnya menjadi pemimpin, akan tetapi ikatan perjanjian langsung antara pemimpin dengan Allah SWT. Sebagaimana telah tertulis dalam firman Allah SWT, terdapat    dalam QS. Al Baqarah (2) 124 :  "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat erintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang y(QS. Al Baqarah ayat 124).13 Setiap manusia dijadikan pemimpin di muka bumi Allah Swt menciptakan manusia hakikatnya untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur’an QS. Faathir : 39                    Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang : PT.Toha Putra,1998) Kepemimpinan bukan hanya sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakat karena telah memiliki beban moral, pemimpin, akan tetapi ikatan Sebagaimana telah tertulis dalam firman Allah SWT, terdapat    dalam "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat erintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. orang yang zalim” Allah Swt menciptakan manusia hakikatnya untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, pernyataan ini sesuai dengan PT.Toha Putra,1998) 



“Dialah yang menjadikan kamu khalifahsiapa yang kafir, maka(akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orangkemurkaan pada sisi Tuhannya dan tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.(QS. Faathir ayat 39). 3. Pemimpin adalah penegak keadilanPemimpin harus dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dan semua golongan, baik dalam ketika kedua belah pihak  berselisih, maupun dalam hal mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis budaya, dan latar belakang. Sesuai dengan  QS. Annisa (4) : 135             “Wahai orangpenegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.Maka janganlah kamu mehawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata                                                           14 Ibid. hlm 702 “Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka(akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafirnnya orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.(QS. Faathir ayat 39).14             Pemimpin adalah penegak keadilan Pemimpin harus dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dan semua golongan, baik dalam bentuk memberi putusan yang adil ketika kedua belah pihak  berselisih, maupun dalam hal mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis budaya, dan latar belakang. Sesuai dengan  QS. Annisa (4) : 135“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarpenegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.Maka janganlah kamu mehawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka                    khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka(akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.(QS. Pemimpin harus dapat memberikan rasa keadilan bagi semua bentuk memberi putusan yang adil ketika kedua belah pihak  berselisih, maupun dalam hal mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis budaya, dan latar belakang. Sesuai dengan  QS. Annisa (4) : 135 rang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu kata) atau enggan menjadi saksi, maka 



sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS.Annisa ayat 135).15     Dalam bukunya hafidhudin Manajemen Syariah mengemukakan bahwa ada dua pengertian pemimpinyang perlu dipahami yaitu : 
Pertama, pemimpin berarti umara yang disebut juga ulil amri  seperti terdapat dalam QS.Annisa ayat 59: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu” 16. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ulil amri, sama dengan umara atau penguasa adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus orang lain dan dengan kata lain disebut dengan pemimpin. 
Kedua, pemimpin disebut juga dengan khadimul ummah (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, dengan demikian hakikat pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah SWT untuk mengurus dan melayani umat dan masyarakat. 17  Dari gambaran pengertian kepemimpinan yang sudah dipaparkan ternyata kepemimpinan memiliki kedudukan yang menentukan dalam suatu pendidikan.Dengan demikian maka memperhatikan teori-teori  munculnya seseorang menjadi pemimpin dan selektifitas kepemimpinan adalah unsure penting karena merupakan awal menentukan dan menempatkan kepemimpian                                                             15 Ibid. hlm 144 - 145  16 Ibid. hlm 128  17 Hafiduddin,Didin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari’ah Dalam Praktek, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) Cet.1 



yang diharapkan efektif bagi kelangsungan pendidikan. Bagaimana hakikatnya seseorang muncul menjadi pemimpin, Ordway Tead sebagaimana dikutip dari Yayat M Herujito membeda-bedakan antar pemimpin, 18diantaranya : 1) Membentuk dirinya sendiri (self made man), yaitu kepemimpinan yang muncul karena kemampuan pada saat-saat yang penting atau situasi tertentu 2) Dipilh oleh pengikutnya 3) Ditunjuk dari atas atau diangkat. Dengan kata lain, Headership misalnya seorang manajer ditunjuk oleh Board of Direction untuk memimpin perusahaan atau direktur yang diangkat oleh komisaris.  
 Selain itu, ada tiga teori yang menyatakan sebagai penyebab seseorang menjadi pemimpin. 19 1) Teori Genetis (heredity theory) Disebutkan Leaders are born and made, yaitu seseorang menjadi pemimpin karena ia dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Secara filosofis ini tergolong dalam pandangan fatalis atau determinatif. Teori ini sangat ekstrim karena berarti menafikan adanya rekayasa atau pengaruh pendidikan yang bisa mengarahkan seseorang menjadi pemimpin.                                                            18 . Yayat M Herujito, Dasar-dasar Manajemen,cet ke-3, (Jakarta :PT.Gramedia, 2003)  hlm.199-200 19 . Ibid 



2) Teori Sosial Inti teori ini, Leader are made and not born, yaitu setiap orang bisa menjadi pemimpin bila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Ini menunjukkan bahwa sifat kepemimpinan bukan merupakan warisan atau bawaan, melainkan pengaruh lain yang membentuk seseorang menjadi seorang pemimpin. 3) Teori Ekologis Sebagai reaksi dari kedua hal itu seseorang hanya berhasil menjadi pemimpin yang baik bila ia pada waktu kelahirannya memiliki bakat-bakat kepemimpinan, kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang dimilikinya. 20 Dari beberapa gambaran pengertian dan hakikat tentang kepemimpinan diatas, dapat kita maknai beberapa hal diantaranya : 1. Setiap manusia dijadikan pemimpin di muka bumi ini, ini harus menjadi catatan kita harus senantiasa ingat siapa yang menjadikan kita pemimpin, menjadi pemimpin harus siap jadi pemimpin yang adil, bertanggung jawab dan melayani 2. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakan, mengarahkan dan memotivasi orang lain atau kelompok  untuk mencapai sebuah tujuan bersama                                                             20 . Ibid 



3. Kepala sekolah juga pemimpin yang aktivitasnya merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan dan memotivasi seluruh guru atau personil sekolah untuk mencapai tujuan yang efektif dan efesien  
b). Tipe-Tipe kepemimpinan Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai seni kemampuan mempengaruhi prilaku manusia dan kemampuan untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar prilaku mereka sesuai dengan prilaku yang diinginkan oleh pimpinan. Dalam prakteknya para pemimpin memiliki tipe dalam memimpin yang bisa disebabkan oleh beberapa hal dan kepribadian yang dimiliki.  Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi  yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat dan sikap yang mendasari perilaku seseorang gaya kepemimpinan yang menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategis, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. 21                                                             21 . Ara Hidayat dan Imam  Machali, 2012, Pengelolaan Pendidikan, Yogjakarta, Kaukaba,  hlm. 82-83 



Terdapat beberapa gaya kepemimpinan sering disebut juga dengan tipe kepemimpinan , yaitu : 1) Tipe Karismatis Tipe karismatis ini memiliki kekuatan energy, daya tarik dan perbawa luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Sampai sekarang pun tidak mengetahui beanar sebab-sebabnya, mengapa seseorang itu mempunyai kekuatan gaib (supernatural power) dan kemampuan-kemampuan superhuman yang diperolehnya sebagai karunia yang Maha Kuasa. Dia banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan keyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepribadian pemimpin itu memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat besar. 22  pemimpin kharismatik memiliki daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mempunyai pengikutnya jumlahnya sangat luar biasa. Totaliatas kepribadian pemimpin memancarkan daya tarik yang amat besar, salah satu contoh pemimpin yang termasuk dalam kategori ini antara lain Jengis Khan, Gandhi, Jhon Kennedy, Sukarno dan lain-lain. 23                                                             22 Kartini Kartono, 2010, Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta, PT. Rajawali Pers,  hlm. 81  23 Syahrizal Abbas, Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan, Jakarta, Prenada Media Grup, 2008. hlm 41 



2).    Tipe Paternalistis Tipe pemimpin ini, lazimnya menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, terlalu melindungi, jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif daya kreasi dan keputusan, dan sering bersifat maha tahu. Tipe ini disebut juga dengan tipe kepemimpinan kebapakan, dengan sifat-sifat antara lain sebagai berikut : 24 1.   Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak-anak sendiri yang perlu dikembangkan. 2.    Dia bersikap terlalu melindungi (overly protectif)  3.   Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri  4.   Dia hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif 5.    Dia hampir tidak pernah memberikan kesempatan mengembangkan daya imajinasi dan daya kratifitasnya sendiri 6.    Selalu bersikap maha tahu dan maha benar  3).    Tipe Militeristis Tipe pemimpin ini bersifat militer, namun hanya gaya luaran saja yang mencontoh militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini                                                            24 Ibid, hlm. 81-82 



mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan ini berbeda sekali dengan kepemimpinan organisasi militer. Sifat-sifat pemimpin yang militeristis antara lain : 25 1. Lebih banyak memggunakan sistem perintah/komando terhadap bawahannya keras, kaku dan sering kurang bijaksana 2.  Menghendaki kepatuhan yang mutlak 3. Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran berlebihan 4. Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya    5. Tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan dari bawahannya   6. Komunikasi hana berlangsung searah saja  4).    Tipe Otokratis Kepemimpinan ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlakharus dipenuhi. Pemimpinnya selalu mau berperan sebagai pemain tunggal atau a one-man-show. Dia berambisi sekali untuk merajai situasi. Setiapperintah dan kebijakkan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya. Anak buah tidak pernah diberi informasi mendetail mengenai rencana dan tindakkan yang harus                                                            25 Ibid, hlm. 82-83 



dilakukan. Semua pujian dan kritikkan terhadap anak buah diberikan berdasarkan pertimbangan pribadi pemimpin sendiri. 26 Tipe otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakkan yang diambil dari dirinya  sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh pemimpin, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam kepemimpinan yang otoriter pemimpin bertindak  sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Dominasi yang berlebihan mudah menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis pada anggota kelompok yang dipimpinnya. 27 Tipe ini juga disebut juga dengan tipe authoritarian. Baginya memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok, batasan kekuasaan dari pemimpin otoriter hanya undang-undang dan bawahan bersifat hanya sebagai pembantu. Kewajiban bawahan hanya melaksanakan perintah dan tidak boleh membantah atau mengajukan saran, mereka harus patuh dan setia kepada pemimpin secara mutlak. 28 Bagi kepeimpina otoriter, partisipasi anggota tidak diharapkan karena tugas-tugas dan prosedur-prosedur didiktekan oleh pemimpin. Pemimpin akan mengekspliotasi rasa ketergantungan pengikut-                                                           26 Ibid, hlm. 83 27 Ibid. 28 Endin Nasrudin, 2010, Psikologi Manajemen, Bandung, Pustaka setia,  hlm. 61-62 



pengikutnya dan berusaha untuk membina kendali penuh. Dalam proses membuat keputusan, pemimpin secara individual mengarahkan dan mendominasi anggota kelompok dan ia langsung mengambil keputusan sendiri. 29 Seorang pemimpin otokratis memiliki cirri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut : 30 1. Menganggap organisasi milik pribadi 2. Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi 3. Menganggap bawahan hanya alat semata-mata 4. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat 5. Terlalu tergantung pada kekuasaan formilnya 6. Dalam tindakkan penggerakannya sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur pemaksaan dan punitif(bersifat hukuman) Seorang pemimpin yang otokratik menurut Sondan P. Siagian “cenderung menganut nilai organisasi yang berkisar pada pembenaran segala cara yang ditempuh untuk pencapaian tujuannya.” 31                                                            29 Herabudin, 2009, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung, Pustaka setia,  hlm. 221-222 30 Syamsul Arifin, 2012, Leadership Ilmu dan Seni Kepemimpinan, Jakarta, Mitra Wacana Media,  hlm. 89 



Kepala sekolah yang otoriter berkeyakinan bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu, menganggapdirinya sebagai orang yang paling mengetahui berbagai hal. Kepala sekolah yang otoriter biasanya tidak terbuka, tidak mau menerima kritik, dan tidak mau membuka jalan untuk berinteraksi dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Ia hanya memberikan intruksi tentang apa yang harus dikerjakan serta dalam menanamkan disiplin cenderung menggunakan paksaan dan hukuman.32 Jadi, tipe kepemimpinan otoriter menganggapbahwa dirinyalah yang paling berkuasa, segala keputusan berada ditangannya, dan tidak membuka diri untuk berinteraksi dengan guru. Ia hanya menginformasikan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh guru. Dalam menerapkan kedisiplinan pun menggunakan paksaan dan hukuman. 5)   Tipe Lisseez Faire Tipe kpemimpinan ini pemimpin praktis tidak memimpin dan dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sediktpun dalamkegiatan                                                                                                                                                                       31 Sondang P. Siagian, 2003, Teori dan Praktek Kepemimpinan, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm. 31-33 32 E. Mulyasa, 2006, Menjadi Kepala Skolah Profesional…, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,  hlm. 269-270 



kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya. Dia merupakan pemimpin symbol, dan biasanya tidak memiliki keterampilan teknis, sebab duduknya hanya sebagai direktur pemimpin, ketua dewan, komandan atau kepala yang biasanya diperoleh melalui penyogokkan, suapan atau nepotisme. 33 Seorang pemimpin tipe ini melihat perannya seperti “polisi lalu lintas”. Dengan anggapan bahwa para anggota organisasi sudah mengetahui dan cukup dewasa untuk taat kepada peraturan permainan yang berlaku, dan ia cenderung memilih peranan yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri tanpa banyak mencampuri bagaimana organisasi harus dijalankan dan digerakkan. 34  Kepemimpinan laiseez faire juga disebut kepemimpinan liberal. Merupak suatu pola pengabaian sehingga pemimpin berusaha menghindari tanggung jawab dari pengikutnya. Dalam proses pengambilan keputusan pemimpin tidak mengarahkan dan memberikan perintah kepada para pengikutnya. Seorang pemimpin liberal menyebabkan para pengikutnya menjadi manusia penuh kreatif, dan dapat menentukan pilihannya masing-masing untuk mencapai tujuannya. Interaksi dalam kelompok yang dipimpin tipe ini  tidak ada                                                            33 . Ara Hidayat dan Imam  Machali, 2012, Pengelolaan Pendidikan, Yogjakarta, Kaukaba,  hlm. 84 34 Sondang P. Siagian, 2003, Teori dan Praktek Kepemimpinan, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm. 38 



sama sekali karena ia menganut sikap yang  tak acuh terhadap pengikutnya dan menghibdari tanggung jawab terhadap mereka. 35   Kepala sekolah yang memiliki sifat laisez faire merupakan kebalikan dari otoriter dan sering disebut liberal, karena ia memberikan banyak kebebasan kepada guru dan pegawai untuk mengambil langkah-langkah sendiri dalam menghadapi sesuatu. Kepala sekolah ini keliru menafsirkan demokrasi, ia menafsirkan demokrasi sebagai kebebasan untuk mengemukakan danmempertahankan pendapat, serta kebijakkan masing-masing. Padahal demokrasi bukan kebebasan mutlak, tetapi dibatasi oleh peraturan. Dalam rapat sekolah, kepala sekolah menyerahkan segala sesuatu kepada guru dan pegawai. Kepala sekolah bersifat pasif, kegiatan yang akan dilakukan, tidak ikut terlibat langsung dengan guru dan pegawai, dan tidakmengambil inisiatif apapun. Kepala sekolah yang memiliki sifat laiseez faire biasanya memposisikan diri sebagai penonton, meskipun ia berada ditengah-tengah para guru dan pegawai, karena ia menganggap bahwa pemimpin jangan terlalu banyak mengemukakan pendapat agar tidak mengurangi hak dan kebebasan anggota. 36                                                            35 Herabudin, 2009, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung, Pustaka setia,  hlm. 222 36 E. Mulyasa, 2006, Menjadi Kepala Skolah Profesional…, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,  hlm. 269-271 



Ciri-ciri kepemimpinan Laisee Faire diantaranya sebagai berikut 37:  1. Tidak yakin pada kemampuan sendiri 2. Tidak berani menetapkan tujuan 3. Tidak berani menanggung resiko 4. Membatasi komunikasi dan hubungan dengan kelompok 6)  Tipe Populistis  Profesor Peter Worsley dalam bukunya The Third World mendefinisikan kepemimpinan populistis sebagai pemimpin yng dapat membangunkan solidaritas rakyat. Kepemimpinan populistis ini berpegang teguh kepada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Juga kurang mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang-hutang luar negeri (asing) kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali nasionalisme. kepemimpinan populis ini membangunkan solidaritas kepada rakyat, seperti Sukarno dengan ideologi marhaenismenya  menekankan pada nasionalisme, berpegang teguh pada niali-nilai masyarakat yang tradisional dan tidak percaya bantuan atau dukungan dari luar. 38                                                             37 Veithzal Rivai, 2004, Kiat Memimpin Dalam Abad  Ke-21, Jakarta, Raja Grafindo Persada,  hlm. 79  38 Syahrizal Abbas, Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan, Jakarta, Prenada Media Grup, 2008. hlm 44 



 7)  Tipe Demokratis Pemimpinan tipe demokratis ini menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai dictator, melainkan sebagai pemimpin ditengah-tengah anggota kelompok. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. 39 Pandangan seorang pemimpin demokratis erhadapa orang lain lebih optimis, positif, dan tidak otoriter. Ia mendukung interaksi diantara para anggota kelompok dengan cara memotivasi mereka untuk menentukan sendiri kebijaksanaan dalam kegiatan kelompoknya. 40 Dalam melaksanakan tugasnya, ia mau menerima bahkan mengharapkan pendapat dan saran-saran dari kelompoknya. Ia mempunyai kepercayaan kepada anggotanya bahwa mereka mempunyai kesanggupan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Ia selalu berusaha membangun semangat anggota kelompok dalam menjalankan                                                             39 M. Ngalim Purwanto, 2010, Adminitrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandun, Remaja Rosdakarya, 2008. hlm 50 40 Herabudin, 2009, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung, Pustaka setia,  hlm. 221 



dan mengembangkan daya kerjanya dengan cara memupuk rasa kekeluargaan dan persatuan. 41 Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu maupun mendengarkan nasehat dan sugesti bawahan. Juga bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat. Kepemimpinan demokratis disebut juga dengan kepemimpinan developer. Seorang pemimpin yang demokratis memiliki cirri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut: 42 a. Dalam proses penggerakkan bawahan melaui kritik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk mulia b. Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi para bawahannya c. Senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya d. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan e. Dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat menjadi lebih baik                                                            41 Endin Nasrudin, 2010, Psikologi Manajemen, Bandung, Pustaka setia,  hlm. 63 42 Syamsul Arifin, 2012, Leadership Ilmu dan Seni Kepemimpinan, Jakarta, Mitra Wacana Media,  hlm. 92-93 



f. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dirinya g. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai seorang pemimpin Pemimpin ini memiliki sifat yang selalu bersedia menolong bawahannya, dengan memberikan arahan, nasihat, serta petunjuk. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan adanya pengambilan keputusan yang kooperatif. Karena kepemimpinan ini  selalu mengutamakan kerjasama dan kemampuan mengarahkan diri sendiri dan bawahannya. 8)  Tipe Pseudo Demokratis Tipe ini disebut juga dengan tipe semi demokratis atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo demokratis hanya tampaknya demokratis, padahal sebenarnya dia otokratis. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah pada kegiatan pemimpin otoriter dalam bentuk halus, samar-samar dan yang mungkin dilaksanakan tanpa disadari bahwa tindakan itu bukan tindakan pimpinan yang demokratis. Tipe kepemimpinan pseudo demokratis disebut pula dengan tipe kepemimpinan manipulasi demokratis kalau menurut bahasa arab 



disebut munafik, karena menampakkan dua wajah yaitu lain di mulut lain di hati. 43 Kepala sekolah yang memiliki sifat pseudo demokratis sebenarnya bersifat otoriter, hanya pandai memberikan kesan seolah-lolah demokratis. Dalam rapat sekolah, ia berbuat sekan-akan semua rencana, program, dan kebijakkan merupakan keputusan kelompok, padahal atas keputusannya atas kehendak sendiri. Dalam tipe kepemimpinan ini jua kepala sekolah seakan-akan memperhatikan saran dan pendapat guru atau pegawai, walaupun akhirnya hal tersebut tidak digunakan. Mengingat sifat permukaannya yang ramah, para guru dan pegawai cenderung segan untuk menentang keputusannya. Kepala sekolah yang memiliki sifat pseudo demokratis sering disebut juga sebagai kepalasekolah yang memanipulasi demokrasi atau demokrasi semu. 44 Pada tipe kepemimpinan seperti ini, pemimpin memberikan kesan yang seolah-olah demokratis, padahal maksudnya otokratis, yang mengutamakan keinginannya dengan penyampaian secara halus. Jadi sebenarnya pemimpin pseudo demokratis merupakan pemimpin yang                                                            43 Tim Dosen Administrasi UPI, 2010, Manajemen Pendidikan, Bandung, Alfa Beta,  hlm. 127 44 E. Mulyasa, 2006, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,  hlm. 270-271 



otokratis. Yang sifatnya ditutupi oleh penampilan yang seolah-olah dia demokratis.  
c).  Tugas dan Fungsi Kepemimpinan Tugas pemimpin sebagai akar kepemimpinan sebagaimana dikemukakan Kartini Kartono adalah memandu, menuntun, membimbing, memberi motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervise yang efesien, dan membawa para pengikutnya pada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.  Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan-perubahan idealis-positif dalam kepemimpinan tetap menjadi satu keniscayaan untuk menjaga eksistensi dan kemampuan bersaing secara efektif dengan lingkungannya. Sebab semakin banyak perubahan yang dihadapi, semakin perlu pula adanya peran kepemimpinan.  Sedangkan fungsi pemimpin sebagai ruh kepemimpinan diantaranya adalah : 1. Pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuhdalam usaha pencapaian tujuan. 2. Pemimpin adalah wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungannya dengan pihak-pihak di luar organisasi 3. Pemimpin selaku komunikator yang efektif 4. Pemimpin selaku mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, dan dalam menangani situasi konflik 



5. Pemimpin selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral. 45        Memahami sejumlah fungsi kepemimpinan diatas, meniscayakan bahwa pemimpin bukanlah seseorang yang direkayasa keberadaannya, tetapi lahir dari kemampuan dan kualitasnya menjadi seorang pemimpin.  Tepatlah kiranya, jika dalam rekrutmen kepemimpinan terutama kepemimpinan dalam pendidikan dilakukan dengan sangat selektif dengan berbagai persyaratan yang terukur dan sesuai dengan tuntutan kepemimpinan. Hal ini tentu dimaksudkan agar keterpilihan pemimpin benar-benar berdasarkan standar kualifikasi sebagaimana yang telah ditetapkan dan bukan pertimbangan lain seperti factor kekerabatan dan kepentingan lainnya yang tidak proporsional. 
2. Kepemimpinan Visioner Pendekatan strategis terhadap manajemen pendidikan tentu memerlukan arahan dan tujuan yang eksplisit. Mendefinisikan visi secara jelas bagi pendidikan atau organisasi merupakan tahap terpenting dalam proses ini. Konsep visi dalam manajemen pendidikan sangat penting, sebagaimana digambarkan Foreman (1998, hlm. 18) :  “Kondisi kontemporer menuntut pemimpin untuk memproses visi masa depan yang lebih jelas bagi dirinya sendiri dan organisasinya, dan mampu mengkomunikasikan atau mendemonstrasikan dirinya sebagai figure yang persuasive dan berpendirian … Tanpa visi, maka                                                            45 . Sondang P. Siagan, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm.56 



organisasi dan orang-orang di dalamnya tidak mempunyai arahan yang jelas, tidak mempunyai cara yang tepat dalam melangkah ke masa depan dan tidak memiliki komitmen. Visi merupakan cirri khas kepemimpinan”. 46    Visi menggambarkan masa depan orgnisasi yang diinginkan. Suatu  gambaran tentang apa yang mungkin terjadi, suatu cita-cita khusus bagi pribadi atau organisasi yang merasa tidak puas dengan apa yang sudah ada. Ia merupakan sebuah daftar rencana aksi, dan merefleksikan nilai utama. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa gagasan tentang visi yang sangat popular saat ini, lebih merupakan klarifikasi dan artikulasi seperangkat nilai … bukan sekedar sebuah gambaran konkrit yang diberikan oleh pimpinan organisasi. 47 Gagasan tentang visi bukanlah hal baru, walaupun demikian ia sangat menonjol dalam diskursus kepemimpinan dan manajemen. Beare et.al, (1993, hlm 157) sebagaimana dikutip Tony Bush menegaskan : “Terma visi’…bukanlah fenomena baru dalam kepemimpinan. Ia menggambarkan suatu impian atau konstalasi tujuan yangmembentuk pikiran orang dari waktu ke waktu. Yang mesti kita ketahui adalah bahwa ia harus melekat pada pikiran para pemimpin yang berhasil mentransformasikan organisasinya”. 48  Madrasah sebagai unit pendidikan harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan. Perkembangan dan tuntutan itu                                                            46 . Tony Bush & Marianne Coleman, Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan, (Yogyakarta : Ircisod, 2006), hlm.36 47 . Ibid, hlm. 37 48 . Ibid, hlm. 38 



misalnya perkembangan teknologi, globalisasi yang mempercepat perubahan antar sector tempat, era informasi dan berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan. 49  Karena itulah dalam membentuk visi madrasah, harus dirumuskan oleh komponen madrasah secara lengkap dengan pendekatan objektif dan responsif serta komitmen. Penting kiranya memperhatikan beberapa pedoman tentang pembentukan visi sebagaimana yang ditawarkan Beate et. Al, sebagaimana dikutip Tony Bush dalam bukunya Manajemen Strategis Kepemimpinan sebagai berikut : a. Visi seorang pemimpin sekolah mencakup gambaran tentang masa depan sekolah yang diinginkan. b. Visi akan membentuk pimpinan tentang apa yang menyebabkan masa keutamaan atau keunggulan sekolah c. Visi seorang pimpinan sekolah juga mencakup gambaran masa depan sekolah yang diinginkan dimata sekolah lain dan masyarakat secara umum. d. Visi seoarang pimpinan sekolah juga mencakup gambaran proses perubahan yang diinginkan berdasarkan masa depan terbaik Yng hendak dicapai. e. Masing-masing aspek visi pendidikan dalam sekolah merefleksikan asumsi-asumsi, niali-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang berbeda-dalamsekolah; peran pemerintah; dan keluarga terhadap pendidikan dalam sekolah; pendekatan-pendekatan terhadap pengajaran dan pembelajarn; dan pendekatan-pendekatan terhadap manajemen perubahan                                                            49 . Kusnandar, 2007, Guru Profesional, Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi 
Guru, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.167 



f. Dengan demikian akan terbentuk visi pendidikan dalam sekolah yang kompetitif dan merefleksikan banyak hal, yang mencakup perbedaan-perbedaan asumsi, nilai dan keyakinan. 50  Dalam hal ini visi juga harus memperhatikan (1) potensi yang dimiliki madrasah, (2) harapan masyarakat yang dilayani madrasah, dan (3) dinamika masyarakat. 51 Selaras dengan orientasi dan pengaruh teknologi pendidikan yang semakin mengglobal, secara otomatis hal itu menuntut profesionalisme  kepemimpinan pendidikan ideal yang mampu merespon tuntutan pluralitas nilai dan keilmuan untuk kemudian dijadikan inspirasi dalam membuat visi dan misi pendidikan. Salah satu model kepemimpinan yang diyakini efektif untuk hal tersebut adalah pemimpin yang dalam kepemimpinannya didasarkan pada visi yang telah disepakati bersama dengan anggotanya (visioner). Kepemimpinan visioner adalah model kepemimpinan yang didasarkan pada visi organisasi, berbasis pada nilai yang diciptakan dan diyakini oleh anggotanya, demi menciptakan iklim kepemimpinan yang efektif dan terjadi perubahan. Secara umum visi dirumuskan dengan kalimat filosofis, khas dan mudah diingat. Hal ini dimaksudkan agar visi benar-benar dipahami dan dihayati sehingga pada gilirannya akan menjiwai setiap tugas dan tanggung jawabnya. Visi haris mencerminkan cita-cita sekolah/madrasah yang :                                                             50 . Tony Bush dan Marianne Coleman, 2006 Manajemen Strategis Kepemimpinan 
Pendidikan,Yogyakarta, Ircisodh 51 . Kusnandar, Guru Profesional …, hlm. 168 



a. Beorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian; b. Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat; c. Igin mencapai keunggulan d. Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga madrasah; e. Mendorong adanya perubahan yang lebih baik; g. Mengarahkan langkah-langkah strategis (misi) madrasah. 52  Hal diatas menggambarkan bahwa kepemimpinan visioner adalah salah satu model baru dalam kepemimpinan yang efektif. Efektivitas yang diinginkan tidak saja terbatas dalam lingkup madrasah tetapi meliputi seluruh komponen madrasah yang terkait dengan madrasah. Dalam hal ini, Kepemimpinan yang efektif 53 setidaknya melakukan dua hal, yaitu : a. Membuat suatu agenda untuk perubahan yang meliputi: visi organisasi, tujuan jangka panjang, strategis, dan memperhitungkan kekuatan organisasi dan lingkungan yang relevan. b. Membangun jaringan yang kuat untuk pelaksanaan, yang meliputi: hubungan yang mendukung dengan sumber kekuatan utama, kerjasama tim, kelompok inti yang bermotivasi tinggi, dan kelompok inti yang membuat visi menjadi kenyataan. Dua hal diatas, jelas menuntut seorang pemimpin yang memiliki integritas dan militansi yang tangguh, sehingga sunguguh-sungguh dan bekerja keras dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinannya.  Lord                                                            52 . Tony Bush dan Marianne Coleman, 2006 Manajemen Strategis Kepemimpinan 
Pendidikan,Yogyakarta, Ircisodh 53 . Kusnandar, Guru Profesional …, hlm. 168 



Tomson sebagaimana yang dikutip Jhon Adair, memberi wasiat: jika orang ingin berhasil , maka haruslah berpikir keras sekali, satu persoalan harus dipikirkan sedemikian rupa sehingga tampaknya tidak sebuah aspek pun yang tidak dipertimbangkan. 54 Bila konsep ini diaplikasikan kepemimpinan sekolah/madrasah tentu akan melahirkan model pemimpin yang konstruktif untuk membawa perubahan yang signifikan dengan tuntutan masyarakat. Dari paparan diatas kiranya dapat dipahami bahwa unsur-unsur penting dan menentukan kepemimpinan visioner adalah : a. Kepemimpinan berdasarkan visi   b. Nilai organisasi sebagai pijakan c. Transformasi visi pada seluruh anggota, yang meliputi: berbagi visi, memberdayakan individu, pengakuan kinerja, dan menghargai kinerja d. Adanya komunikasi untuk menggalang komitmen e. Adanya pemimpin yang transformatif 55  Memahami materi dalam unsur-unsur kepemimpinan visioner diatas aganya model kepemimpinan yang demokratis secara umum kemudian diimbangi dengan model transformatif, karismatik, dan responsive adalah solusi terbaik untuk mewujudkan lembaga pendidikan islam yang efektif. Dengan kombinasi model kepemimpinan yang implementasinya sesuai dengan situasi yang melingkupi, maka visi dan misi pendidikan dirumuskan secara bersama, dilaksanakan secara bersama-sama dan untuk tujuan bersama.                                                            54 . Jhon Adair, Menjadi Pemimpin yang Efektif,(Jakarta : PT. Gramedia, 1994), hlm. 160 55 . Sondang P. Siagan, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta : Rineka Cipta,  2003),hlm.234 



Sasaran yang akan dicapai adalah kepentingan yang mewakili seluruh komponen madrasah meliputi; guru, karyawan, orang tua, siswa masyarakat dan pemerintah. 3. Kepemimpinan Pendidikan Kepala Sekolah Kepemimpinan yang berlangsung pada lembaga pendidikan adalah kepemimpinan pendidikan yang menurut Syarifuddin berarti menjalankan proses kepemimpinan yang sifatnya mempengaruhi sumber daya personil pendidikan (guru dan karyawan) agar melakukan tindakan bersama-sama guna mencapai tujuan pendidikan. 56 Dalam Buku Dirawat menjelaskan kepemimpinan pendidikan sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dan efesien di dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran. 57 Kepemimpinan pendidikan di sekolah dalam fungsinya sebagai kepemimpinan manajerial adalah pengelola mutu, yang jika diadopsi dari Trilogi Juran adalah perencana mutu, pengembangan produk dan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pendidikan. Pengendalian mutu, yaitu mengevaluasi kinerja mutu riil dan membandingkan dengan                                                            56 . Syarifuddin, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta : Ciputat Press, 2005)  hlm.160 57 . Dirawat.dkk, Pengantar  Kepemimpinan Pendidikan, (Surabaya :Usaha Nasional, 1986)  hlm.33 



tujuan mutu serta menyelsaikan masalah pendidikan yang ada di sekolah. Terakhir adalah peningkatan mutu dngan membangun prasana yang diperlukan untuk penjaminan kegiatan peningkatan mutu pendidikan, membentuk tim pelaksana kegiatan peningkatan mutu dan memberikan sumber daya, motivasi, dan pelatihan yang dibutuhkan oleh tim untuk mendiagnosa penyebabnya, menentukan alternative pemecahannya dan mempertahankan kondisi mutu pendidikan yang telah diraih. 58 Kepemimpinan sekolah bermutu terpadu menuntut adanya pemimpin transformasional, yang jika diadaptasi dari Timpe diidentifikasikan dan diasosiasikan memiliki kemampuan penciptaan bayangan masa, yaitu memiliki gambaran masa depan sekolah yang ideal dan sekolah yang efektif, yang dapat memuaskan semua stakeholder. Mampu memobilisasi seluruh warga sekolah untuk mewujudkan bayangan sekolah yang ideal dan efektif serta memuaskan pelanggan tersebut menjadi sebuah kenyataan dan mampu melembagakan perubahan, jika sekolah itu teah bermutu dan sesuai atau melebihi keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggannya. 59 Dalam mewujudkan sekolah yang bermutu terpadu membutuhkan kepemimpinan sekolah yang efektif, yaitu memiliki kriteria sebagai berikut : 1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif                                                            58 . J.M. Juran, Juran on Leadership for Quality, (USA : Juran Institute,Inc, 1989)  hlm.23-24 59 . A. Dale Timpe, The Art and Science of Business Management Leadership, (Newyork :Kend Publishing,Inv,1987)  hlm.342-344 



2. Dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif  dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan 4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah 5. Mampu bekerja dengan tim manajemen sekolah 6. Berhasilmewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. 60  Diantara pemimpin pendidikan yang bermacam-macam jenis dan tingkatannya, salah satu pemimpin pendidikan sekolah adalah kepala sekolah, dimana ia termasuk kategori pemimpin resmi (formal leader) dilihat dari segi posisi dan system pengangkatannya.61 Selain itu kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting karena kepala sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Kunci kesuksesan sekolah dalam mengadakan perubahan tidak dapat dipisahkan dari peran kepala sekolah. Sehingga kegiatan meningkatkan dan memperbaiki program dan proses pembelajarn di sekolah sebagian besar terletak pada diri kepala sekolah itu sendiri. Selain itu kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas di sekolah. Seperti yang diungkapkan Soepardi bahwa : “Erat hubungannya antara mutu                                                            60 . E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi , (Bandung :  Rosdakarya, 2003), hlm.126 61 . Dirawat, dkk,Op. Cit. hlm.37 



kepala sekolah dengan aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan perilaku nakal peserta didik”. 62 Sehubungan dengan hal tersebut kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah menghadapi tanggung jawab yang berat, untuk ia harus memiliki persiapan memadai baik persiapan dasar, persiapan fundamental maupun persiapan teknis.63  Dengan banyaknya  tanggung jawab, kepala sekolah memerlukan pembantu atau pendamping untukmelaksanakan tugas-tugas pendidikan.  Berkaitan dengan itu, maka fungsi utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan para siswa dapat belajar dengan baik. 64 Selain fungsi / peran tersebut, kepala sekolah juga berfungsi / berperan sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor (EMAS). Menurut  E. Mulyasa bahwa dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman serta adanya paradigm baru manajemen pendidikan, kepala sekolah harus mampu                                                            62 . Soepardi, Dasar-dasar Adminstrasi Pendidikan,(Jakarta : P2LPTK,1998), hlm.346 63 . Hendiyat Soetopo dkk, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta : Bina Aksara,1988) hlm.23 64 . Ibid. hlm.19 



berfungsi (berperan) sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, monivator (EMASLIM). 65  Sebagai contoh seorang manajer, kepala sekolah harus mampu mengarahkan, memotivasi, atau menyelesaikan hal-hal sulit yang dialami stafnya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Hal ini lebih ditegaskan olehVeithzal Rifai mengutip pendapat Hendry Fayol bahwa semua manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan dan dewasa ini disebut juga dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemmpinan, dan pengendalian. 66 Sejauh mana kepala sekolah dapat mewujudkan peran-peran diatas (EMASLIM), secara langsung maupun tidak langsung  dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 
4. Kepala Sekolah 

a). Pengertian, Standar Kualifikasi Umum dan Kompetensi Kepala 

sekolah / Madrasah Kepala Sekolah merupakan pemimpin yang sangat penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan semua personil sekolah yang ada, agar dapat bekerja sama dalam usaha pencapaian tujuan organisasi sekolah. Program pendidikan dapat terlaksana atau tidaknya tergantung pada                                                            65 . E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi. (Bandung : Rosdakarya,2003), hlm.204 66 . Veithzal Rivai, 2004. Kepemimpinan dan Perilaku organisasi.(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.204 



kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sendiri sebagai pemimpin pendidikan. Kinerja pendidik dalam suatu wujud pelaksanaan tugas mendidik dan mengajar peserta didiknya, sangat banyak pula dipengaruhi oleh motivasi kerja mereka.  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 pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.67 Kepala Sekolah harus memahami tugas dan kedudukan guru, dalam tugas ini kepala Sekolah harus memiliki pengetahuan yang luas dan hubungan yang dekat dengan seluruh guru dan karyawanya. Hal tersebut sesuai fungsi dan tugasnya yang sangat strategis.68 Kepala sekolah selaku pimpinan sekolah harus mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, sehingga lahir etos kerja yang tinggi dalam mencapai tujuan. Pimpinan sekolah dituntut untuk memiliki visi, tanggung jawab, wawasan, dan ketrampilan manajerial yang tangguh. Ia hendaknya dapat memainkan peran sebagai lokomotif perubahan menuju terciptanya sekolah                                                            67 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 83 68 . Jamal Makmur Asmani, Tips efektif supervisi pendidikan sekolah, (Yogyakarta : Diva Press, 2012),  hlm.52 



yang berkualitas. Maka kepala sekolah seharusnya menyandang dua macam profesi, yaitu, profesi keguruan dan profesi administraif.69  Fungsi pimpinan selain sebagai penggerak juga berperan untuk melakukan kontrol segala aktifitas guru, staf dan siswa dan sekaligus meneliti persoalan-persoalan yang timbul dilingkungan sekolah.70 Kebijakan kepala sekolah akan mempengaruhi mekanisme kerja sekolah dan berperan besar dalam meningkatkan profesionalisme guru.  Pendidikan bermutu dihasilkan salah satunya oleh kepemimpinan kepala sekolah bermutu, kepala sekolah bermutu adalah yang profesional. Kepala sekolah profesional adalah yang mampu mengelola dan mengembangkan sekolah secara   komprehensif atau menyeluruh,   oleh   karena   itu kualitas pengelolaan sekolah ditentukan oleh bagaimana  kepala sekolah memimpin dengan gaya kepemimpinan yang mempunyai  strategis dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah.71 Kepala sekolah profesional dalam melaksanakan tugasnya penuh  dengan  strategi-strategi  peningkatan  mutu,  sehingga  dapat menghasilkan output dan outcome yang bermutu. Profesionalisme kepala sekolah akan menunjukkan mutu kinerja sekolah.                                                             69 . Mujamil Qomar,Majemen Pendidikan Islam, (Malang : Erlangga, 2007), hlm. 86 70  Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah DalamTinjauan Teoritik, dan 
permasalahanya, (Jakarta : Raja Grafindo,2002) hlm. 82  71 Ibid, hlm. 24 



Ketercapaian  tujuan  lembaga  pendidikan  sekolah  sangat  bergantung dari   kecakapan   dan   kebijakan   kepemimpinan   kepala   sekolah   sebagai pemimpin pendidikan. Sebagai aktivitas publik, kepala sekolah menjadi figur utama di sekolah, individu simbolis yang melalui tindakannya mencerminkan apa yang akan dicapai oleh sekolah.72 Kepala sekolah merupakan pejabat profesional dalam mengelola organisasi  sekolah  sekaligus  bertugas  mengatur dan  mengelola semua   sumber,   organisasi   dan   bekerjasama   dengan   komite   sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga lain serta stakeholder yang ada. Menurut Schermerhom yang dikutip dari Wahjosumijo bahwa di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui dua bentuk, yaitu : kepemimpinan formal (formal leadership) dan kepemimpinan informal (informal leadership). Kepemimpinan formal terjadi apabila di lingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang ditunjuk atau dipilih melalui proses seleksi. Sedangkan kepemimpinan informal terjadi, dimana kedudukan pemimpin  dalam suatu organisasi diisi oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena kecakapan khusus atau berbagai sumber yang                                                              72 Raihani, Kepemimpinan Sekolah Transformatif, (Yogyakarta : LKis, 2011), hlm. vii 



dimilikinya dirasakan mampu memecahkan persoalan organisasi serta memenuhi  kebutuhan dan anggota organisasi yang bersangkutan. 73 Berdasarkan rumusan tersebut, maka kepala sekolah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-persyaratan tertentu seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas. Berdasarkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, kualifikasi kepala sekolah secara umum74 adalah : a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan atau pada perguruan tinggi yang terakreditasi; b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun; c. Memiliki Pengalaman mengajar skurag-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing kecuali di Taman Kanak-kanak                                                             73 Raihani, Kepemimpinan Sekolah Transformatif, (Jakarta, Rajawali Press, 2008) ed. 1. hlm. 84  74 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 



/ Raudhatul Athfal (TK/RA) minimal pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagipegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.  Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki  oleh kepala sekolah berdasarkan Permendiknas No 13 Tahun 2007 ada 5 yaitu : 1. Kompetensi kepribadian, 75 meliputi : 1.1 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah 1.2 Memiliki integritas intgritas kepribadian sebagai pemimpin 1.3 Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah 1.4 Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 1.5 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah 1.6 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan 2. Kompetensi Manajerial, meliputi : 2.1 Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan                                                             75 Ibid 



2.2 Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai kebutuhan 2.3 Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah yang optimal 2.4 Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju pembelajar yang efektif 2.5 Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik 2.6 Mengelola guru dan dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal 2.7 Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal 2.8 Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan id, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah 2.9 Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik 2.10 Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional 2.11 Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efesien 2.12 Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah 



2.13 Mengelola unit layanan khusus sekolahmadrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah 2.14 Mengelola system informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyususnan program dan pengambilan keputusan bagi peningkatan pembelajaran manajemen sekolah/madrasah 2.15 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.  3. Kompetensi kewirausahaan, meliputi : 3.1 Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah 3.2 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi 3.3 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah 3.4 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah 3.5 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar pserta didik 4. Kompetensi supervise, melputi : 



4.1 Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru 4.2 Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknis supervisi yang tepat 4.3 Menindaklanjuti hasil supervise akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru 5. Kompetensi sosial, meliputi : 5.1 Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah 5.2 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 5.3 Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain Kepala sekolah dapat dikatakan sebagai pendidik di sekolah tetapi diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang bertugas melaksanakan administrasi dan pengawasan. Sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 39 ayat 1 : Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. 76 Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang mmpunyai peran sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah.                                                            76 . Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, (Bandung : Fokus Media, 2006)  hlm.21 



Berkembangnya semangat kerja, kerja sama yang harmonis, minat terhadap perkembangan mutu professional diantara para guru banyak ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. 77 
b). Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Tanggung Jawab Kepala 

Sekolah Fungsi utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi belajar –mengajar sehinga guru-guru dapat mengajar dan melaksanakan fungsi tersebut, kepala sekolah memiliki tanggung jawab ganda yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar-mengajar yang baik, dan melaksanakan supervisi sehingga guru-guru bertambah dalam membimbing pertumbuhan siswa. Sebagai pemimpin pendidikan kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang berat, untuk itu ia harus memiliki persiapan yang memadai, banyak tanggung jawab yang ditanggung, maka kepala sekolah memerlukan pembantu. Ia hendaknya belajar mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sehingga ia bisa memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha pembinaan program pengajaran. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya, kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan semua program yang ada di sekolah termasuk proses kegiatan belajar mengajar. Perannya bukan hanya                                                            77 . SuwardjiLazarut, Kepala Sekolah  dan Tanggung Jawabnya, (Yogyakarta : Usaha , Kanisius, 1984), hlm.60 



menguasai teori-teori kepemimpinan, tetapi bagaimana seharusnya kepala sekolah dapat mengimplementasikan kemampuannya dalam aplikasi teori secara nyata, dalam hal inilah kepala sekolah dituntut untuk memiliki ilmu pendidikan secara menyeluruh. Dalam hal Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kepala sekolah mengacu kepada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan meliputi 5 bagian pokok78  diantaranya :  1.  Perencanaan program, diantaranya : merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi, misi dan tujuan sekolah, membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). 2. Pelaksanaan rencana kerja, diantaranya : menyusun pedoman kerja, menyusun struktur organisasi sekolah, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah persemester dan tahunan, menyusun dokumen kurikulum sekolah, mengelola sarana prasana, dan lain-lain. 3. Supervisi dan evaluasi, diantaranya : melaksanakan program supervisi, melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan lain-lain 4. Kepemimpinan sekolah, diantaranya : menjabarkan visi kedalam misi target mutu, merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai,                                                            78 . Tim Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2011, Buku Kerja Kepala Sekolah , Jakarta,  hlm.7-11 



membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan dalam pelaksanaan peningkatan mutu, dan lain-lain. 5. Sistem informasi sekolah, diantaranya : menciptakan lingkungan dan budaya sekolah yang aman dan nyaman, melakukan penataan tugas dan tanggung jawab warga sekolah berbasis kinerja, menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan sekolah, dan lain-lain. 79  Menurut E. Mulayasa untuk mendorong visinya kepala sekolah, dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki peran80 sebagai berikut : a. Kepala sekolah sebagai edukator (pendidik), meliputi baik pembinaan mental spiritual, pembinaan moral atau budi pekerti, pembinaan fisik maupun pembinaan kecakapan hidup lainnya b. Kepala sekolah sebagai manajer, yang pada hakekatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para anggota serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan c. Kepala sekolah sebagai administrator, dalam hal ini ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas pengelolaan administrasi                                                            79 . Ibid   80 . E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK, (Bandung : Rosda Karya, 2005), hlm. 98-120   



yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah d. Kepala sekolah sebagai supervisor, harus mampu  melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan e. Kepala sekolah sebagai leader, harus mampu memberikan petunjuk dan  pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas. f. Kepala sekolah sebagai innovator, harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tanaga kependidikan di sekolah dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif g. Kepala sekolah sebagai motivator, harus memiliki strategi yang tepat untuk memotivasi para guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbukan melalui penataan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar81. Adapun tugas dan tanggung jawab kepala sekolah merupakan salah satu  komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan                                                            81 . Ibid.  



kualitas pendidikan karena kepala sekolah sebagai motor penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.  Dengan demikian, kepala sekolah bertanggungjawab atas manajemen pendidikan secara micro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 21 ayat 1 PP Nomor 28 Tahun 1990 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidik dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. 82 Menurut Stoner dalam buku Wahyusumidjo ada delapan fungsi seorang manajer (kepala sekolah sebagai manajer) yang perlu dilaksanakan dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan83 yaitu : a. Bekerja dengan melalui orang lain b. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan c. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi persoalan d. Berfikir secara realistis dan konseptual e. Sebagai juru penengah f. Adalah seorang politisi g. Sebagai seorang diplomat h. Pengambil keputusan yang sulit                                                            82 . Ibid. hlm 25   83 . WahjoSumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta : PT.Raja Grafindo,2005) hlm. 96-97   



Kepala sekolah sebagai pemimpin juga harus mampu : a. Mendorong timbulnya kemauan yang kuat denganpenuh semangat dan percaya diri para guru, staf dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing. b. Memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf dan siswa serta memberikan dorongan untuk memacu dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. 84  Dalam hal tugas pokok dan fungsi kepala sekolah juga peran kepala sekolah sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab sangat berat, tentunya sebagai kepala sekolah harus terus meningkatkan semangat untuk terus melakukan yang terbaik, baik dalam peningkatan pengetahuan keprofesionalan, hubungan internal-ekternal sekolah, sikap lebih bijak dalam hal emosional, intelektual dan spiritualnya. Dan tentunya mengacu kepada standar yang telah ditetapkan.  
5. Mutu Pendidikan 

a) Pengertian Mutu pendidikan Dalam kamus besar Indonesia, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf derajad (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya). Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.                                                              84 . Ibid, hlm.105   



Dikutip dari buku Manajemen Mutu Pendidikan Islam dalam Deden Makbuloh, menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar, Sedangkan menurut Juran, mutu suatu produk adalah kecocokan  penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kepuasan pelanggan.Sejalan dengan dua pendapat tersebut, Fegenbaum  mengatakan bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (Full customer 

satisfacation).85 Menurut Crosby, mutu adalah kesesuaian yang disyaratkan atau distandarkan ( conformance to requirement ), yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya maupun outputnya. 86 Oleh karena itu, mutu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dituntut untuk memiliki standar baku mutu pendidikan. Mutu dalam konsep Deming adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. 87 Dalam konsep Deming, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran, baik pelayanan dan lulusan yang sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan (pasar)nya. Sedangkan Fiegenbaum mengartikan mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). 88                                                              85 Deden Makbuloh, Manajemen Mutu Pendidikan Islam, Cet. I (Jakarta : Raja Grafindo,2011), hlm. 34  86 Philip B. Crosby, 1979, Quality is free, (Newyork : New American Library,1979) hlm. 58  87 W. Edward Deming, 1986, Out of Crisis, (Cambridge: Massachussets Institute of Technologi,1986), hlm. 1976  88 Armand V Fiegenbaum, 1991, Total Quality Qontrol, 3rd Edition hlm.7  



Dalam pengertian ini, maka yang dikatakan sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat memuaskan pelanggannya, baikpelanggan internal maupun eksternal. Berkaitan dengan mutu atau kualitas dalam bidang pendidikan, Charles Hoy dalam bukunya Improving Quality in Education, mendefinisikan tentang kualitas dalam pendidikan dengan suatu rumusan : “Quality in education is an evaluation of the process of educating 
which enchances the need to achieve an develop the talents of customers of 
the process, and at the same times meets the accountability standards set by 
the clients who pay  for the process or the outputs from theprocss of 
educating”. 89  “Mutu dalam pendidikan adalah evaluasi terhadap proses mendidik yang mengenalkan kebutuhan untuk mencapai pengembangan bakat pelanggan proses, dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh klien yang membayar untuk proses atau keluaran dalam tahap pendidikan”. Sedangkan Aspin David A. menjelaskan mutu dan hubungannya dengan pendidikan adalah : “In education, quality is normative feature sought after on climed to 
exist in the program of those institution whre refresentatives wish to 
associateit whith their concentration on particular educational concern, they 
do thisto demonstrate that  the teaching and learning activities they 
organizational arrangements the edvance can and do satisfacation external 
demand “.90  “Di bidang pendidikan mutu adalah ciri normative yang digarap untuk berkembang dalam program lembaga perwakilan yang cukup representative yang akan disosialisasikan dengan konsentrasi mereka terhadap perhatian pendidikan tertentu, hal tersebut mereka lakukan menunjukkan bahwa                                                             89 Charles  Hoy,dkk , Improving Quality in Education ,London : Kogan page,2000) hlm. 10  90 Aspin David A, 1993, Quality Shcooling, (Melbourne: Cassel,1993)  hlm. 35 



kegiatan belajar mengajar mereka bersifat lembaga yang mengatur dalam memenuhi persyaratan dan permintaan secara eksternal.” Pengertian mutu dalampendidikan sebagaimana pandangan Aspin diatas menunjukkan sesungguhnya berkaitan erat dengan norma-norma yang mencerminkan keinginan institusi dengan titik fokusnya pada aspek pendidikan tertentu. Semua aktivitas yang berkaitan dengan pengajaran, pembelajaran, perbaikan struktur dan fungsi organisasi diarahkan untuk memenuhi kepuasan tuntutan eksternal. Lebih lanjut Aspin mengatakan bahwa konsep mutu atau kualitas dalam pendidikan lebih dipertajam pada aspek-aspek yang berhubungan engan efesiensi, efektivitas, keunggulan, keadilan dan keadilan social. 91 Dalam konteks pendidikan, kualitas oleh para ahli akan sangat tergantung pada efektivitas pendidikan sebagai institusi. Mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara oprasional dan efesien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah trerhadapkomponen tersebut menurut norma / standar yang berlaku. Dalam The International Encyclopedia in education disebutkan :”In 

the narrow sense, educationional is quality equaled with school outcomes, 

various school “input” eximaned to determine the effect on student 

achievement”. Dalam kamus internasional pendidikan dalam arti sempit,                                                             91 Ibid.  hlm. 45 



“pendidikan adalah kualitas yang setara dengan dengan hasil sekolah, berbagai masukan dari sekolah,dihapus untuk menentukan efek pada prestasi siswa”  Mutu pendidikan sebagai salah satu indikator untuk dapat melihat aktivitas dan erat hubungannya dengan pengelolaan atau manajemen pada lembaga atau sekolah. Hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan “kegagalan mutu dalam suatu organisasi disebabkan oleh kelemahan manajemen. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional pemerintah melalui Mendiknas menerbitkan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu pada penyelenggara pendidikan  untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. 92  Tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).                                                              92 Nanang Fatah, Sistem Penjamian Mutu Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 5 



Dalam mendefinisikan mutu / kualitas memerlukan pandangan yang komprehensif. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yakni : 93 1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain) 4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungandengan poduk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dengan paradigm diatas, maka dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup mutu input, proses, output dan outcomes. Dengan demikian kualitas pendidikan dapat diartikan “renewed emphasis on 

school process” 94 
Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi SDM (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan,                                                             93 Fandy Tjiptono dkk, Total Quality Management, (Yogyakarta : ANDI 2003), hlm. 3-4  94 Ivon K. Devis, The Management of learning, terj. Soedirjo dkk. (London : MacGrow Hill Book Company,1971),  hlm. 3-4 



perlengkapan, uang, bahan dsb). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program dsb. Input  harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Input  pendidikan dikatakan bermutu jika siap berproses, maksudnya adalah siap didayagunakan dalam mencapai tujuan. 95 Proses pendidikan merupakan perubahan suatu fenomana menjadi suatu fenomena yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input , sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. 96 Agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil (output) harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah, harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun. 97 Berbagai input dan proses harus selalu mengacu mutu (output) yang ingin dicapai. Untuk mengetahui hasil (output) yang dicapai oleh sekolah, terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau kognitif, dapat menggunakan titik acuan standar, misalnya UAN. Dalam hal ini Rencana Anggaran                                                             95 Jerome S Arcaro, 2005, Pendidikan Berbasis Mutu Pendidikan : Pronsip-prinsip 
Perumusan dan Tata Langkah Penerapan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2005)  hlm.95  96 Ibid.  97 Hal ini disebabkan terdapat banyak factor yang mempengaruhi mutu proses dan hasil pendidikan, antara lain : kurikulum, guru, sarana dan prasarana pendidikan, lingkungan manajemen pendidikan serta potensi anak didik yang bersangkutan. Lihat : Sukidjo, 2004, Sikap Guru di Daerah 
Terhadap Pengembangan Profesi, Yogyakarta :  hlm. 441 



Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)  harus merupakan penjabaran dari target mutu yang ingin dicapai. Dalam proses menuju sekolah bermutu terpadu,98 maka kepala sekolah, komite sekolah, para guru, staf, siswa dan komunitas sekolah harus memiliki obsesi dan komitmen terhadap mutu, yaitu pendidikan yang bermutu memiliki visi dan misi yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan baik pelanggan internal seperti guru dan staf, maupun pelanggan eksternal sperti siswa, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, pendidikan lanjut di dunia usaha. Pelibatan semua warga sekolah menurut Goetsch dan Davis sebagaimana dikutip dari Arini 99 adalah merupakan pemberian kepuasan kepada pelanggan internal agar mereka mau dan mampu memberikan layanan pendidikan yang memuaskan bagi pelanggan eksternalnya.  Pendidikan yang berfokus pada mutu menurut konsepJuran adalah bahwa dasar misi mutu  sebuah sekolah mengembangkan program  dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti : siswa dan masyarakat. 100 Masyarakat dimaksud adalah secara luas sebagai pengguna                                                             98 Ada lima karakteristik sekolah yang bermutu yaitu : 1)Fokus pada pelanggan, 2)Keterlibatan Total, 3) Pengukuran, 4)Komitmen, 5)Perbaikan berkelanjutan, Lihat : Jerome S. Arcaro,  Pendidikan Berbasis …,  hlm. 38-39  99 Dorothea Wahyu Arini, Manajemen Kualitas Pendekatan Kualitatif , (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003)  hlm. 35  100 Jerome S. Arcaro, Quality In Education : An Implementation Handbook, Alih bahasa : Yosal Iriantara, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)  hlm. 8 



lulusan, yaitu dunia usaha, lembaga pendidikan lanjut, pemerintah dan masyarakat yang dapat menciptakan usaha sendiri oleh lulusan. 
b) Acuan Indikator Mutu Pendidikan  Mutu pendidikan adalah kemampuan madrasah dalam pengelolaan oprasional secara efesien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan madrasah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma / standar yang berlaku. 101 Dalam persfektif makro banyak yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakkan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Khususnya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, metod, strategi, biaya pndidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara professional, sumber daya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan professional. 102 Mutu pendidikan dalam konteks ini adalah mutu proses yang mengacu kepada stanfar proses dan mutu hasil yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Mutu proses memiliki hubungan kausal dengan mutu                                                             101 Sri Minati, Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri,  (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media,2011)  hlm. 328  102 Abdul Hadits dkk, Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2012)  hlm.3 



hasil. Jika pmbelajaran bermutu, tentulah standar kompetensi lulusan dapat dicapai dengan bermutu pula. Adapun indikator mutu pendidikan yaitu : 103 1. Kinerja /performa (ferformance) berkaitan dengan aspek fungsional dan produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli produk yaitu karakteristik pokok dari produk inti. 2. Features merupakan aspek kedua ferforma yang menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya, yaitu ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau karakteristik pelengkap / tambahan. 3. Keandalan (reliability) berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu dibawah kondisi tertentu . 4. Konformitas (conformance) berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan 5. Daya tahan (durability) berkaitan dengan berapa lam produk tersebut dapat terus digunakan 6. Kemampuan pelayan (serviceability) merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi, kemudahan serta penanganan keluhan yang memuaskan                                                             103 Sri Minati, Op Cit,  hlm. 334 



7. Estetika (aesthetics) merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preference atau pilihan individual 8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) karakteristik yang berkaitan denganreputasi (brand name, image). 104 Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu pendidikan adalah : 105 1) Hasil akhir pendidikan 2) Hasil langsung pendidikan 3) Proses pendidikan 4) Instrument input yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa) 5) Raw input dan lingkungan Dalam proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input dan seperti bahan ajar (kognitif, afektif atau psikootorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana prasarana  dan sumberdaya lainnya. Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu pendidikan menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional                                                             104 Ibid.  105 Ibid,  hlm. 335 



Pendidikan adalah standar minimal yang telah ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, adapun yang menjadi menjadi acuan elapan standar itu terdiri dari : 106 1. Standar Kompetensi Lulusan 1).  Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berkarakter, jujur dan peduli, bertanggungjawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan ruang lingkup jenjang pendidikan. Cirinya Peserta didik menyelesaikan tugas dengan jujur dabn bertanggungjawab dan lan-lain. 2).  Memiliki pengetahuan factual, konseptual, procedural, metakognitif, pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta mampu mengaitkan pengetahuan dalam konteks sesuai ruang lingkup pendidikan. Cirinya, peserta didik dapat menyelesaika permasalahan secara kritis,mengenal dan mencintai produk dalam negeri, tempat wisata dan lain-lainnya. 3)  Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Cirinya peserta didik mahir menggunakan berbagai sumber informasi, media teknologi, peserta didik menerapkan budaya Indonesia dan lain-lain                                                             106 Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan,  hlm. 9 



2. Standar Isi 1)  Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan. Cirinya Guru mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual, social, perangkat pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti sesuai dengan ruang lingkup materi pembelajaran. 2)  Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur. Cirinya Kepala bersama guru mengembangkan kurikulum, seseuai dengan pedoman pengembangan KTSP. 3) Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan. Cirinya mengalokasikan waktu dan beban belajar, mengatur beban belajar sesuai pendalaman materi. 3. Standar Proses 1) Sekolah merencanakan pembelajran sesuai ketentuan. Cirinya mengembangkan silabus, mengembangkan RPP dari silabus, kepala sekolah mengevaluasi RPP dengan objektif dantransparan. 2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Cirinya melaksanakan proses pembelajaran dengan per rombongan jumlah siswa maksimum, memulai pembelajaran  3) Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran. Cirinya kepala sekolah memantau proses pembelajaran, kepala sekolah melakukan supervise dan lain-lain.   



4. Standar Penilaian 1)  Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi. Cirinya guru melaksanakan penilaian kompetensi sikap, sekolah menetukan kkm dan lain-lain. 2) Teknik penilaian obyektif dan akuntabel. Cirinya guru melaksanakan hasil belajar siswa, memiliki perangkat penilaian 3) Penilaian pendidikan ditindaklanjuti. Cirinya melakukan laporan penilaian secara periodik 5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1) Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan.Cirinya seluruh pendidik sesuai kualifikasi pendidik, memiliki kompetensi sebagai pendidik (pedagogik, kepribadian, professional, social). 2)  Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan. Cirinya kepala sekolah sesuai kualifikasi pendidikan, pengalaman minimal 5 tahun, memiliki kompetensi kepala sekolah (kepribadian, manajerial, kewirausahaan, suervisi, social) 3) Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan. Cirinya sesuai kualifikasi pendidikan, memiliki pengalaman, memiliki kompetensi tenaga administrasi (kepribadian, social, teknis, manajerial)    



6. Standar Sarana prasarana 1)  Kapasitas daya tampung sekolah memadai.Cirinya luas tanah dan bangunan sesuai ketentuan, melakukan pemeliharaan berkala, memiliki saran yang lengkap dan lain-lain 2) Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak. Cirinya ruang kelas dengan jumlah,ukuran sesuai ketentuan, memiliki ruang bermain, ruang perpustakaan dan lain-lain 3) sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap. Cirinya memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang uks, gudang dan lain-lain   7. Standar Pengelolaan 1) Sekolah melakukan perencanaan.Cirinya memiliki vis, misi dan tujuan yang jelas, merumuskan dan menetapkan rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT) 2)  Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan. Cirinya memiliki pedoman pengelolaan, struktur organisasi yang lengkap dan efektif, menyusu pedoman pembiayaan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan (RKT) 3) Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan.Cirinyamemiliki kepribadian jiwa sosial dan kepemimpinan yang baik, menajamkan visi pendidikan ke depan, menunjukkan kemauan dan kegigihan dan kesabaran dalam 



menjalankan tugas, mampu mengembangkan dan mengelola sumber daya dengan baik, melaksanakan supervisi, 4) Satuan pendidikan mengelola sistem informasi, Cirinya memiliki system informasi mutu, system informasi mutu dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan      8. Standar Pembiayaan 1) Sekolah melayani subsidi silang. Cirinya tidak ada pungutan biaya pendidikan bagi peserta didik tidak mampu, terdapat data ekonomi peserta didik, terdapat sunsidi silang untuk membantu peserta didik kurang mampu 2) Biaya operasional non-personil minimal sesuaiketentuan.Cirinya terpenuhinya biaya operasional dan non operasional 3) Pengelolaan dana yang masuk ke satuan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel (laporan, dapat diakses dan dapat diaudit). Cirinya sumber dana alokasi jelas, terdapat laporan penggunaan, laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. 107                                                             107 Direktorat Jendral Pendindikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, Petunjuk Plaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan, Bandung : ,  hlm. 21-37 



Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin kualitas pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 108 
B. Penelitian yang Relevan Setelah melakukan beberapa kajian pustaka dalam penelitian yang terdahulu, peneliti melihat beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, diantaranya : 1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyatul Laili 109 dengan tesis berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Mutu Sumberdaya Guru Di SMA Negeri I Tumpang, penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan dari hasil pengumpulan data yang kemudian di analisis diperoleh beberapa temuan-temuan strategis kepala sekolah dalam mengembangkan mutu sumberdaya guru diantaranya : 1) mengubah pola pikir/ membangun karakter positif melalui jalur pendidikan, pembinaan dan pelatihan. 2) menjadikan visi misi dan tujuan SMA Negeri I Tumpang menjadi pijakan utama dalam pengembangan mutu sumberdaya guru. 3) pemberian tunjangan kesejahteraan guru baik material dan non material dapat meningkatkan mutu guru.                                                             108 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung : Refika Aditama,2010)  hlm. 232-233  109 Rizkiyatul Laili, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Mutu 
Sumberdaya Guru di SMA Negeri I Tumpang, (Malang , Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015) 



2. Penelitian yang dilakukan oleh Triyantika Sari 110 dengan tesis berjudul Pengaruh Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru SD Negeri Di Bandar Lampung, dengan pendekatan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa : 1) peran kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh langsung terhadap kinerja guru dengan kontribusi sebesar 92%. 2) peran komite sekolah berpengaruh langsung terhadap kinerja guru dengan kontibusi sebesar 60,2%. 3) peran kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru dengan kontribusi sebesar 93,2%. Dan hal ini bermakna jika peran kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah dijalankan dengan baik maka kinerja guru juga mengalami peningkatan secara signifikan. 3. Penelitian Sumarno 111 dengan tesis berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, dengan penelitian menggunakan pendekatan kuantitaif, dari hasil penelitiannya dapat menunjukkan bahwa : 1) terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SDN kecamatan                                                             110 Triyantika Sari, PengaruhKepemimpinan Kepala Sekolah Dan Komite Sekolah Terhadap 
Kinerja Guru di SD Negeri Bandar Lampung, (Bandar Lampung , Tesis, UNILA, 2017)  111 Sumarno, 2009, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Profesionalisme  Guru 
Terhadap Kinerja Guru  SD Negeri Di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, (Semarang , Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2009)  



Paguyangan sebesar 25,8%. 2). Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru denga koefisien determinasi sebesar 39,4%. 3) dari hasil regresi berganda menunjukkan adanya pengaruh bersama-sama secara positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadapkinerja guru SD Negeri Kecamatan Paguyangan dengan koefisien determinasi sebesar 43,8%. 4. Penelitian Hoer Appandi 112 dengan Tesis berjudul Peran Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam Melalui Manajemen Berbasis Sekolah Di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif, dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa : 1) peran kepala Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan  agama islam melalui manajemen berbasis sekolah adalah kepala sekolah berperan  sebagai pemimpin (leader), motivator, innovator, educator dan supervisor. 2) peran guru PAI dalam peningkatan mutu pendidikan Agama Islam melalui manajemen berbasis sekolah adalah dalam penyampaian materi menggunakan metode variasi, mengikuti peningkatan kompetensi guru, mendampingi siswa dalam ekstrakurikuler keagamaan, memberikan bimbingan dan teladan bagi siswa Dari penelitian yang relevean tersebut diatas penulis memberikan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan salah satunya adalah tempat                                                             112 Hoer Appandi,Peran  Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam 
Melalui Manajemen Berbasis Sekolah Di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta, Surakarta , Tesis, Universitas Muhammadiyah, 2014) 



penelitian, penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriftif persentase terlihat berbeda dari tekhnik analisis datanya. 
C. Konsep Operasional  Konsep operasional digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sekaligus untuk mempermudah penelitian. Berikut konsep opersional yang dipakai dalam penelitian ini :  No Variabel (Masalah) Sub Variabel (Bagian) Indikator Tolok Ukur 1. Peran Kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di kecamatan Sungai Beduk kota Batam Sebagai  Pendidik/Edukator a. Membina Peningkatan mutu pendidikan dan kreatifitas kepada semua personil sekolah      - Memberikan pembinaan peningkatan mutu pendidikan dan kreatifitas kepada seluruh warga sekolah - Kepala sekolah mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan harmonis 



       - Kepala sekolah mengikutsertakan guru dalam pelatihan, seminar atau workshop   Sebagai Manajer b.  Menjalankan tugas  dan pekerjaan dengan baik dan efesien   - Kepala sekolah mampu mendelegasikan tugas kepada personil sekolah secara efektif dan efesien - Kepala sekolah membuat rincian tugas (job description) masing-masing personil - Kepala sekolah 



membuat struktur organisasi yang efektif dan efesien   Sebagai Inovator c.  Menjalin Hubungan yang baik dengan masyarakat dan instansi-instansi terkait untuk kemajuan sekolah   - Kepala sekolah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat atau instansi-instansi terkait - Kepala sekolah memiliki inovasi dalam hal kebijakkan sekolah kearah yang lebih baik   Sebagai Leader d.  Memeperlakukan secara bijaksana terhadap tingkat kedewasaan guru dan pegawai lainnya di sekolah   - Kepala sekolah mampu bersikap bijaksana setiap perbedaan sikap, sifat dan pemahaman  setiap personil sekolah - Kepala sekolah berani 



melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi - Kepala sekolah memiliki sikap ramah, terbuka, jujur dan bertanggung jawab  2. Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya memenuhi acuan indicator peningkatan mutu pendidikan Sebagai Pendidik/Edukator dalam upaya memenuhi standar kompetensi lulusan a. Membina pendidikan karakter kepada siswa dalam pembiasaan ibadah, sikap perilaku dan berbudi pekerti     - Kepala sekolah memberikan pembinaan dalam pembiasaan hal ibadah, sikap perilaku, budi pekerti kepada seluruh warga sekolah - Kepala sekolah memberikan pembinaan 



yang baik peningkatan mutu  pendidikan dan kreatifitas kepada seluruh warga sekolah - Kepala sekolah mengikutsertakan siswa dalam perlombaan baik bersifat akademik maupun non akademi              Sebagai Pengawas/supervisor Dalam upaya memenuhi standar proses b. Melakukan supervise pembelajaran dan program kegiatan siswa terhadap guru secara     - Kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran dan kegiatan siswa secara periodik 



periodik   Sebagai Manajer dalam upaya memenuhi standar sarana prasarana c. Melakukan upaya dalam mengelola dan melengkapi sarana prasarana sekolah    - Kepala sekolah membuat rencana dan merealisasika kebutuhan sarana prasarana sekolah   Sebagai Administrator dalam upaya memenuhi standar penilaian d.  Melaksanakan evaluasi program kegiatan sekolah secara periodik    - Kepala sekolah mengadakan rapat evaluasi program-program kegiatan sekolah secara periodik  


