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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Dalam bahasa  Inggris kepemimpinan disebut leader dari kata-kata 

to lead dan kegiatannya disebut kepemimpinan atau leadership. Dalam 

kata kerja to lead tersebut terkandung dalam beberapa makna yang saling 

berhubungan yaitu, bergerak lebih cepat, berjalan ke depan, mengambil 

langkah pertama, berbuat paling dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran 

atau pendapat orang lain, membimbing, menuntun, menggerakan orang 

lain lebih awal. 

Kepemimpinan menurut Purwanto (2010:26) dapat diartikan 

sebagai sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat 

kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai 

sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpimnya agar mereka ingin 

dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan 

rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. 

Pengertian kepemimpinan menurut jurnal penelitian yang 

dilakukan oleh Chang, C dkk (2016:1254) mendefinisikan bahwa seorang 

pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar yaitu harus dapat 

melayani orang lain dengan baik dan menjadi panutan kepada orang lain 

dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan 

berkomunikasi karena seorang pemimpin akan berinterkasi sosial dengan 
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orang banyak, sehingga pemimpin akan dapat melayani orang lain dengan 

baik. Pendapat lain menurut Yukl (2007:7) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan berusaha untuk membuat perubahan dalam organisasi 

dengan (a) menyusn visi masa depan dan strategi untuk membuat 

perubahan yang dibutuhkan, (b) mengkomunikasikan dan menjelaskan 

visi, dan (c) memotivasi dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk 

mencapai visi itu. 

Berdasarkan berbagai pendapat tentang kepemimpinan menurut 

para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan sebagai 

keseluruhan proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakan, 

dan menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir, bersikap, dan 

bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai 

tujuan yang ditetapkan. 

2. Jenis Kepemimpinan 

Banyak teori yang mengungkapkan tentang kepemimpinan, 

sehingga muncul banyak jenis-jenis kepemimpinan yang dipahami dan 

juga diterapkan pada saat ini. Semua jenis kepemimpinan juga memiliki 

kekurangan dan kelebihan sehingga dalam penerapannya perlu 

memperhatikan banyak hal. Menurut Bafadal (2006:45) sepanjang sejarah 

perkembangan teori kepemimpinan, ditemukan banyak jenis 

kepemimpinan, tergantung dari sudut mana memandangnya diantaranya 

sebagai berikut: 
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a. Ditinjau dari status hukum, ada dua jenis kepemimpinan yaitu: 

1) Kepemimpinan formal, merupakan seseorang yang resmi diberi 

tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. 

2) Kepemimpinan informal, merupakan seseorang yang secara 

tidak resmi ditunjuk sebagai pemimpin, namun dalam 

kesehariannya selalu mampu mendorong, memotivsi, 

menggerakan orang lain. 

b. Ditinjau dari karakteristik, ada tiga jenis kepemimpinan yaitu: 

1) Kepemimpinan simbolik, merupakan pemimpin yang ramah, 

jujur, bersemangat, kreatif, tabah, bijaksana, cerdas, humoris, 

dan lemah-lembut. 

2) Kepemimpinan formal, merupakan pemimpin yang memiliki 

posisi, gelar, jabatan, puncak hierarki, dan kekuasaan. 

3) Kepemimpinan fungsional, merupakan pemimpin yang lahir 

dari peranan, fungsi, dan kemanfaatannya bagi kelompok. 

Berdasarkan pendapat tentang jenis-jenis pemimpin yang telah 

dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kepemimpinan 

merupakan ciri khas yang dimiiki oleh seorang pemimpin yang 

disesuaikan dengan tempat keberadaanya pada seorang memimpin. 

3. Syarat-Syarat Pemimpin 

Telah ditegaskan bahwa kepemimpinan merupakan fungsi organik 

dalam proses manajemen. Konsekuensinya, siapapun yang menjadi 

pemimpin harus memenuhi syarat-syarat kepemimpinan, baik kepribadian, 

pengetahuan, dan ketrampilan, sebagaimana diuraikan berikut ini menurut 

Bafadal (2006:46) antara lain yaitu: 

a) Seorang pemimpin harus dapat memiliki sifat-sifat pribadi yang 

terpuji, sntara lain ramah, periang, antusias, berani, murah hati, 

spontan, percaya diri, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, dan 

mau menerima pendapat orang lain. 

b) Seorang pemimpin harus dapat memikirkan, merumuskan tujuan, 

visi, misi, kondisi, dan aksi yang ingin dicapai, dan 

menginformasikannya kepada staf agar mereka sepenuhnya 

memahami yang ingin dicapai bersama. 

c) Seorang pemimpin harus memiliki ketrampilan dalam bidang 

yang dipimpinnya. Pemimpin pendidikan harus terampil dalam 
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bidang memimpin, hubungan insani, proses kelompok, 

administrasi personil, menilai. 

Berdasarkan penjelasan syarat-syarat pemimpin di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki syara-syarat 

kompetensi karena dengan adanya syarat maka anggota akan mengetahui 

pemimpin tersebut dapat mengelola komponen yang ada di suatu 

organisasi sesuai dengan tujuan dan mampu mengarahkan anggotanya 

dengan baik sehingga akan terciptanya suatu tujuan yang baik demi 

kesejahteraan organisasi. 

4. Fungsi Kepemimpinan 

Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila 

dijalankan sesuai dengan fungsinya. Menurut Suhardan, dkk (2011:126) 

fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar 

memutuskan dan bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

antara lain : 

a. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, 

dengan penuh rasa kebebasan. 

b. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri yaitu 

ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada 

kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. 

c. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, 

yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk 

kemudian menetapkan procedure mana yang paling praktis dan 

efektif. 

d. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan 

bersama dengan kelompok. Pemimpin member kesempatan kepada 

kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimping mempunyai 

tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi 

pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur 

dan objektif. 

e. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan 

mempertahankan eksistensi organisasi. 
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  Kepemimpinan memiliki sejumlah fungsi. Fungsi kepemimpinan 

menurut Veithzal Rivai dalam buku (Karwati, 2013:167) yaitu sebagai 

berikut: 

a. Menciptakan visi dan rasa komunitas. 

b. Membantu mengembangkan komitmen dari pada sekedar 

memenuhinya. 

c. Menginspirasi kepercayaan, mengintegrasi pandangan yang 

berlainan. 

d. Mendukung pembicaraan yang cakap melalui dialog. 

e. Membantu menggunakan pengaruh mereka. 

f. Memfasilitasi. 

g. Memberi semangat pada yang lain. 

h. Menompang tim. 

i. Bertindak sebagai model. 

Berdasarkan berbagai pendapat tentang fungsi kepemimpinan 

menurut para ahli yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

fungsi kepemimpinan sebagai suatu inspirasi, panutan, dan motivasi di 

dalam suatu organisasi agar tercipatanya sebuah tujuan organisasi yang 

telah menjadi tugas bersama dalam suatu organisasi tersebut. 

B. Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepala Sekolah 

Pemimpin berasal dari kata “leader” dan kepemimpinan berasa 

dari kata “leadership”. Pemimpin adalah orang yang paling berorientasi 

hasil, dimana hasil tersebut akan dipeoleh jika pemimpin mengetahui apa 

yang diinginkannya (Karwati, 2013:163). Menurut Barlian (2013:46) 

menyatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian 

memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau 

pendapat orang atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan sesuai 

keinginannya dan tujuan organisasi. 

Kepemimpinan Kepala Sekolah…, Nurul Istiqomah, FKIP UMP, 2017



 

 
 

16 

Seorang pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana-

rencana, mengoordinasikan, mengorganisasikan orang-orang, melakukan 

percobaan, dan memimpin pekrjaan untuk mencapai tujuan bersama. 

Terkait dengan hal tersebut seorang pemimpin dalam lembaga sekolah 

yaitu Kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan gabungan dari dua kata 

menjadi satu yang mempunyai arti tersendiri. Kata “Kepala” dan 

“Sekolah” kedua kata tersebut dapat diartikan, bahwa “Kepala” 

mempunyai arti ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau 

lembaga. Sedangkan kata “Sekolah” diartikan sebuah lembaga yang 

menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran (Wahjosumidjo, 

2005:83). Kepala sekolah didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional 

guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran. 

UU No 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan 

Dosen menyatakan bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran 

yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas 

pokok guru tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar 

merupakan bentuk kinerja guru. Kepala sekolah juga harus melakukan 

peningkatan profesionalisme sesuai dengan gaya kepemimpinannya, 

berangkat dari kemauan dan kesediaan, bersifat memprakarsai dan didasari 
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pertimbangan yang matang, lebih berorientasi kepada bawahan, 

demokrasi, lebih terfokus pada hubungan dari pada tugas, serta 

mempertimbangkan kematangan bawahan. 

Kesimpulan dari beberapa pendapat mengenai pengertian kepala 

sekolah yang telah dijelaskan di atas yaitu kepala sekolah merupakan 

seorang yang memiliki jabatan pemimpin yang tidak bisa digantikan atau 

diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. 

Kemudian siapapun yang akan diangkat menjadi kepala sekolah harus 

ditentukan melalui prosedur serta persyaratan tertentu. 

2. Standar Kepala Sekolah 

Kuaifikasi kepala sekolah/madrasah terdiri atas kualifikasi umum 

dan kualifikasi khusus, hal ini diungkapkan oleh Muhaimin, dkk (2010: 

39-40) antara lain: 

a. Kualifikasi umum kepala sekolah/ madrasah adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma 

empat (D-4) kependidikan atau non kependidikan pada 

perguruan tinggi yang terakreditasi; 

2) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-

tingginya 56 tahun; 

3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima 

tahun menurut jenjang sekolah masing-masing kecuali di 

Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki 

pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun di 

TK/RA; dan 

4) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai 

negeri sipil (PNS) dan bagi non PNS disetarakan dengan 

kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang 

berwenang.  
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b. Kualifikasi khusus kepala sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah 

(SD/MI), adalah sebagai berikut: 

1) Berstatus sebagai guru SD/MI;  

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan 

3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh 

lembaga yang ditetapkan pemerintah. 

 

Berdasarkan PP No 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru 

dan angka kreditnya pada bab VI Pasal 12 poin ke dua menjelaskan bahwa 

jenjang pangkat guru untuk setiap jenjang jabatan berbeda hal ini 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Guru Pertama 

1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 

2) Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang III/b 

b. Guru Muda: 

1) Penata, golongan ruang  III/c; dan 

2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d 

c. Guru Madya: 

1) Pembina, golongan ruang IV/a 

2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 

3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c 

d. Guru Utama: 

1) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 

2) Pembina Utama, golongan ruang IV/e 

Berdasarkan kualifikasi kepala sekolah yang telah dijelaskan di 

atas dapat disimpulkan bahwa sangat penting adanya standar kualifikasi 

kepala sekolah karena dengan adanya standar kualifikasi kepala sekolah 

akan membuat sekolah tersebut menjadi unggul. Terkait dengan hal 

tersebut karena pemimpin yang memiliki standar yang memenuhi syarat 

sudah pasti pemimpin itu memiliki kemampuan manajerial sehingga dapat 

mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah. 
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3. Tugas  Profesional Kepala Sekolah Sebagai  EMASLEC 

Kepala sekolah berperan sebagai pemikir dan pengembangan 

(brain power) yang tugas utamanya adalah memikirkan kemajuan sekolah. 

Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah 

menciptakan kondisi bagi terwujudnya proses belajar anak didik maupun 

kemajuan sekolah, dia harus mencermati dan menindak lanjuti secara 

kontinyu. Baik buruknya sebuah sekolah lebih banyak ditentukan oleh 

kemampuan profesional kepala sekolah sebagai pengelolaanya. Menurut 

Danim (2009:28) kepala sekolah setidaknya harus memiliki bekal 

pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun program sekolah, 

menetapkan prosedur dan mekanisme kerja, melaksanakan monitoring, 

evaluasi, supervise dan membuat laporan kegiatan sekolah, meningkatkan 

dan memantapkan disiplin guru. 

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 

Nomor 162 Tahun 2003 dalam Karwati (2013:114-115) tentang Pedoman 

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah disebutkan bahwa tugas kepala 

sekolah sebagai Educator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, 

Entrepreneur dan Climator maker. Tugas-tugas tersebut sering disingkat 

dengan EMASLEC. Tabel berikut ini akan diuraikan apa yang dimaksud 

dengan EMASLEC. 
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Tabel 2.1 Tugas Kepala Sekolah sebagai EMASLEC 

No Tugas Penjelasan 

1 Pendidi

k 

(Educat

or) 

Sebagai pendidik, kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk meningkatkan professional 

tenaga kependidikan di sekolahnya dengan 

menciptakan iklim sekolah yang kondusif, 

memberikan nasehat kepada warga sekolah, 

memberikan dorongan kepada seluruh tenaga 

kependidikan, serta melaksanakan model 

pembelajaran yang menarik, seperti team teaching, 

moving class, dan mengadakan program akselerasi 

(acceleration) bagi peserta didik yang cerdas diatas 

normal 

2 Manajer 

(Manag

er) 

Sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang mampu mengimplementasikan fungsi-

fungsi manajemen dengan efektif dan efesien. 

Terdapat tiga ketrampilan minimal yang perlu dimiliki 

oleh kepala sekolah sebagai manajer, yaitu 

ketrampilan konseptual, keterampilan kemanusiaan 

serta ketrampilan teknis 

3 Pelaku 

Adminis

trasi 

(Admini

strator) 

Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk 

mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta 

didik, mengelola administrasi personalia, mengelola 

administrasi sarana dan prasarana, mengelola 

administrasi kearsipan dan mengelola administrasi 

keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara 

efektif dan efesien 

4 Pengaw

as 

(Supervi

sor) 

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah 

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 

kependidikan. Supervisi merupakan suatu proses yang 

dirancang secara khusus untuk membantu para guru 

dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di 

sekolaha, agar dapat menggunakan pengetahuan dan 

kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih 

baik kepada orang tua peserta didik dan sekolah, serta 

berupaya menjadikan sekolah sebagai belajar yang 

lebih efektif 

5 Pemimp

in 

(Leader) 

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu 

memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan 

kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi 

dua arah, dan mendelegasikan tugas 

6 Pengusa

ha 

(Entrepr

eneur) 

Kepala sekolah sebagai Entrepreneur harus mampu 

memiliki berbagai macam keahlian yang keahliannya 

itu dapat diteruskannya kepada orang-orang yang 

dipimpinnya 
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No Tugas Penjelasan 

7 Pecinta 

Iklim 

(Climat

or 

Maker) 

Kepala sekolah sebagai Climator Maker harus mampu 

menyusun berbagai rencana kerja yang kemudian 

menuangkan dalam bentuk perangkat kerja yang 

dilaksanakan dalam suasana yang kondusif akan 

membantu terwujudnya stabilitas kerja yang tinggi 

yang pada akhirnya pencapaian berbagai rencana kerja 

yang telah disusun sebelumnya menjadi efektif dan 

lebih efesien 

Berdasarkan tabel di atas mengenai tugas kepala sekolah sebagai 

EMASLEC diantaranya educator, manager, administrator, supervisor, 

leader, entrepreneur dan climator maker dapat disimpulkan bahwa tugas 

kepala sekolah yaitu memimpin seluruh aspek yang ada di sekolah, tidak 

hanya berpusat pada satu tugas. Terkait dengan hal tersebut, seorang 

kepala sekolah tidak hanya bertugas untuk memimpin melainkan kepala 

sekolah harus mampu bertugas untuk mengelola sekolah agar mutu 

sekolah menjadi meningkat sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah 

sehingga sekolah tersebut menjadi ungguk dari sekolah-sekolah lain. Tabel 

di atas dipergunakan sebagai pedoman wawancara yang akan dilakukan 

kepada kepala sekolah dan guru. 

4. Kewajiban Kepala Sekolah 

Kewajiban kepala sekolah dalam kepemimpinan sekolah menurut 

Mulyasana (2011:117) menyebutkan 19 kewajiban kepala sekolah, dalam 

19 kewajiban-kewajiban kepala sekolah dijelaskan sebagai berikut : 

1) Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu 

2) Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai 

3) Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan 

sekolah 

4) Membuat rencana kerja strategi dan rencana kerja tahunan untuk 

pelaksanaan peningkatan mutu 
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5) Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah 

6) Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan 

penting sekolah. Dalam hal ini sekolah swasta, pengambilan 

keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah. 

7) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang 

tua peserta didik dan masyarakat 

8) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga 

kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian 

penghargaan atas pelanggaran peraturan dan kode etik 

9) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta 

didik 

10) Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai 

pelaksanaan kurikulum 

11) Melaksanakan dan merumuskan program supervisi untuk 

meningkatkan kinerja sekolah 

12) Meningkatkan mutu pendidikan 

13) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercaya 

14) Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan 

visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan 

didukung oleh komunitas sekolah 

15) Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah 

dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar 

peserta didik dan pertumbuhan professional para guru dan tenaga 

kependidikan 

16) Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya 

sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar, yang aman, 

sehat, efesien, dan efektif. 

17) Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan 

masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan 

kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber 

daya masyarakat 

18) Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab 

19) Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagai tugas 

dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai bidangnya. 

Berdasarkan penjelasan tentang kewajiban kepala sekolah di atas, 

peneliti menyimpulkan bahwa kewajiban-kewajiban di atas dapat 

direalisasikan di dalam menjalankan kepemimpinan kepala sekolah. Sudah 

menjadi suatu kewajiban bagi kepala sekolah dan sudah melekat pada diri 

kepala sekolah agar mutu sekolah dapat berkualitas. Semua kewajiban 
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tersebut harus dijalankan oleh seorang kepala sekolah dalam 

kepemimpinannya di sekolah maupun di masyarakat dengan bantuan para 

staf yang ada di sekolah. 

5. Peran Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berperan sebagai pemikir dan pengembangan 

(brain power) yang tugas utamanya adalah memikirkan kemajuan sekolah. 

Menurut Sutrisno (Danim dkk, 2009:29) sebagai manajer, kepala sekolah 

setidaknya harus mampu melaksanakan tujuh kegiatan kepala sekolah. 

Ketujuh kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut : 

a. Mengadakan prediksi, yaitu membuat perkiraan-perkiraan tentang 

masa yang akan datang misalnya, tentang kualitas yang dituntut 

oleh masyarakat berdasarkan fakta dan perubahan yang terjadi. 

b. Melakukan inovasi, dari hasil prediksi tersebut, kepala sekolah 

dituntut untuk melakukan inovasi terhadap proses pendidikan yang 

dilaksanakan di sekolahnya. 

c. Menciptakan strategi atau kebijakan untuk mensukseskan pikiran-

pikiran inovatifnya. 

d. Menyusun perencanaan sekolah, baik jangka pendek, menengah, 

maupun jangka panjang. 

e. Menemukan sumber-sumber pendidikan dan pembelajaran yang 

relevan dengan kebutuhan sekolah. 

f. Menyediakan fasilitas pendidikan dan pembelajaran yang relevan. 

g. Melakukan pengendalian atau kontrol terhadap implementasi 

program. 

Selain peran kepala sekolah yang telah dijelaskan di atas, kepala 

sekolah juga dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan 

mengembangkan hubungan kerjasama yang baik anatara sekolah dan 

masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efesien. Hubungan 

yang harmonis ini akan membantu antara sekolah dan masyarakat karena 

mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing. Terkait 
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dengan hal tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap 

kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak antara lain yang 

ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas 

suksesnya pendidikan di sekolah. 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai peran dan hubungan 

kepala sekolah, maka dapat dikatakan bahwa disinilah pentingnya kepala 

sekolah professional tampil sebagai panutan yang harus mampu 

memimpin tenaga kependidikan di sekolah, bertujuan agar bisa bekerja 

sama dengan orang tua dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah, 

kepala sekolah dituntut untuk mampu menciptakan iklim yang kondusif 

demi lahirnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat secara professional, 

transparan, dan demokratis. Dengan cara demikianlah, kita akan memulai 

memperbaiki kualitas pendidikan dan mengembangkan anak bangsa untuk 

masa depan. 

6. Fungsi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki fungsi 

pokok yang dapat menciptakan sekolah yang efektif (Karwati, 2013: 164) 

yaitu sebagai berikut : 

a. Task Related/ Problem Solving Function 

Kepala sekolah harus memberikan saran dan mampu memecahkan 

berbagai masalah yang muncul, serta memberikan sumbangan 

informasi dan pendapat bagi segala permasalahan yang muncul di 

lingkungan sekolah. 
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b. Group Manintenance Function/ Social Function 

Kepala sekolah membantu sumber data yang ada di sekolah agar 

mampu beroperasi dengan lebih optimal. Kepala sekolah memberikan 

persetujuan atau menjadi pelengkap bagi kepentingan guru, staf, dan 

pegawai lainnya yang ada di sekolah. Misalnya menjembatani 

kelompok guru atau staf administrasi sekolah yang sedang berselisih 

pendapat. 

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli mengenai fungsi pemimpin 

ataupun kepemimpinan yang telah dijelaskan di atas, menyatakan bahwa 

seorang pemimpin perlu mengetahui hal-hal yang akan dilakukan, dengan 

kata lain pemimpin harus mengetahui apa saja yang perlu dilakukan 

maupun apa saya yang tidak perlu dilakukan. Maka dengan adanya fungsi 

kepemimpinan akan membuat pengetahuan seorang pemimpin untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga visi dan misi yang ada pada 

dirinya maupun visi dan misi dalam lembaganya akan terlaksana dengan 

baik sesuai dengan tujuan. 

7. Kinerja Kepala Sekolah 

Kinerja bisa diartikan sebagai keberhasilan dalam mengerjakan 

tugas. Menurut Suharsaputra (2010:144) kinerja merupakan terjemahan 

dari kata “performance’ (Job Performance). Secara etimologis kinerja 

dalam bahasa Inggris disebut dengan “performance” atau dapat disebut 

dengan prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, 

unjuk kerja  atau penampilan kerja. Berdasarkan ruang lingkupnya, kinerja 
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individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi, kinerja organisasi 

terbentuk atas kinerja individu dan kinerja kelompok (Karwati, 2013:45) 

Kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai aktivitas dalam 

rantai nilai (value chain) yang terdapat pada organisasi. Kinerja organisasi 

menurut Bastian dalam buku Karwati (2013:50) merupakan tingkat 

pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut. Senada 

dengan pendapat Tangkilisan (Karwati, 2013:50)  yang mengatakan bahwa 

kinerja organisasi sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan 

keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya. 

Merujuk pada konsep organisasi tersebut, maka madrasah atau sekolah 

dapat disebut sebagai organisasi. 

Berdasarkan pengertian yang ditelah dijelaskan oleh para ahli di 

atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

anggota organisasi dalam mencapai tujuan, visi, dan misi suatu organisasi 

dengan cara melakukan yang harus dikerjakan dalam melaksanakan 

kegiatan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga 

anggota organisasi yang telah mengetahui rencana yang telah ditentukan 

akan menjalankan tugasnya dengan baik dengan menyusun rancangan dan 

strategi yang tepat. 

Kinerja yang dilakukan oleh Kepala Sekolah mempunyai 

kompetensi penilaian.  Menurut Karwati (2013:244) mengemukakan 

bahwa ada enam aspek penilaian, yaitu kepribadian dan sosial, 
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kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber 

daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran. Enam aspek penilaian 

tersebut dituangkan dalam indikator sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Enam Indikator Aspek Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 

Aspek Indikator 

Kepribadian 

dan Sosial 
 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan 

tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhalk 

mulia bagi komunitas di sekolah 

 Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai peran 

kepala sekolah 

 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan 

tantangan sebagai kepala sekolah 

 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 

dan tanggap dan peduli terhadap kelompok lain 

 Mengembangkan dan mengelola hubungan sekolah 

Kepemimpinan 

Pembelajaran 
 Bertindak sesuai visi dan misi sekolah dan 

merumuskan tujuan yang menantang diri sendiri dan 

orang lain untuk mencapai standar yang tinggi 

 Mengembangkan sekolah, menciptakan budaya dan 

iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi 

pembelajaran 

 Memegang teguh tujuan sekolah dan menjadi contoh 

 Melaksanakan kepemimpinan inspiratif dan emiliki 

rasa saling percaya diri dan memfasilitasi kerjasama 

 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah 

 Mengembangkan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai visi dan misi serta tujuan 

sekolah serta mengelola peserta didik dalam rangka 

pengembangan 

Pengembangan 

sekolah 
 Menyusun rencana pengembangan sekolah jangka 

panjang, menengah, dan pendek dalam rangka 

mencapai visi, misi dan tujuan sekolah 

 Mengembangkan struktur organisasi sekolah dan 

melaksanakan pengembangan sekolah serta 

mewujudkan peningkatan kinerja sekolah 

 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan sekolah 

 Merencanakan dan menindak lanjuti hasil 

monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 Melaksanakan penelitian tindakan sekolah dalam 

rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja 

sekolah 
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Aspek Indikator 

Manajemen 

dan Sumber 

Daya 

 Mengelola dan mendayagunakan pendidik dan 

tenaga kependidikan secara optimal 

 Mengelola dan mendayagunakan sarana dan 

prasarana sekolah secara optimal untuk kepentingan 

pembelajaran 

 Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip-

prinsip efesien, transparansi dan akuntabilitas 

 Mengelolal lingkungan sekolah 

 Mengelola ketatausahaan sekolah dan mendukung 

pencapaian tujuan sekolah 

 Mengelola sistem informasi sekolah dalam 

menyusun program dalam pengambilan keputusan 

 Mengelola layanan-layanan khusus sekolah dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan 

peserta didik di sekolah 

 Memanfaatkan teknologi secara efektif dalam 

kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah 

Kewirausahaan  Menciptakan inovasi yang bermanfaat 

 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

 Memotivasi warga sekolah untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing 

 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik 

 Menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

kewirausahaan dalam mengembangkan sekolah 

Supervisi 

Pembelajaran 
 Menyusun program supervisi akademik dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru 

 Melakasanakan supervisi akademik terhadap guru 

dengan menggunakan pendekatan dan teknik 

supervisi yang tepat 

 Menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi 

akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru 

Berdasarkan enam indikator aspek penilaian kinerja kepala sekolah 

di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala sekolah dapat dinilai 

melalui enam aspek yang sudah dijelaskan pada tabel di atas, kinerja 

kepala sekolah dinilai karena bertujuan untuk mengukur kelayakan 

keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Pada tabel di atas 
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juga dipergunakan sebagai kisi-kisi instrumen yang akan menjadi acuan 

untuk lembar observasi dan pedoman wawancara. 

8. Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Profesional 

Kepala sekolah merupakan pemimpin yang paling utama yang 

menggerakan semua kehidupan di sekolah. Sekolah yang berkualitas dapat 

dilihat dari kepala sekolah yang profesional dalam menjalankan 

kepemimpinannya. Seorang kepala sekolah disebut profesional apabila 

pendapat Usman, dkk (2011:4) menyebutkan yaitu sebagai berikut : 

a. Memiliki kejujuran dan integrasi pribadi; 

b. Mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk bekerja 

dibidangnya; 

c. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dapat dikategorikan 

ahli pada suatu bidang; 

d. Berusaha mencapai tujuan dengan target-target yang ditetapkan 

secara rasional. 

e. Memiliki standar yang tinggi dalam bekerja; 

f. Memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai keberhasilan 

dengan standar kualitas yang tinggi; 

g. Mencintai dan memiliki sikap positif terhadap profesinya yang 

antara lain tercermin dalam perilaku profesionalnya dan respons 

orang-orang yang berkaitan dengan profesi/pekerjaannya; 

h. Memiliki pandangan jauh ke depan (visionary); 

i. Menjadi agen perubahan; 

j. Memiliki kode etik, dan 

k. Memiliki lembaga profesi 

Hal ini sejalan dengan UU No 14 tahun 2005 pasal 8 menyatakan 

bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi 

pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiiki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sehingga dapat dikatakan sebagai 

guru profesional karena memiliki kualifikasi-kualifikasi yang meyakinkan. 

Berdasarkan penjalasan tentang kepala sekolah sebagai pemimpin 

profesional di atas dapat disimpulkan bahwa profesional seorang 
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pemimpin dibuktikan dengan adanya kualitas atau mutu sekolah menjadi 

yang terbaik. Hal tersebut juga dapat dibuktikan seorang pemimpin yang 

profesional memiliki banyak pengalaman dan juga memotivasi anggota 

lain untuk saling bekerjasama dalam melakukan tugas secara bersama 

untuk mencapai suatu tujuan. 

9. Ciri-ciri Kepala Sekolah Profesional 

Kepala sekolah yang professional juga memiliki ciri-ciri yang 

melekat pada diri seorang pemimpin. Ciri-ciri kepala sekolah profesional 

disebutkan oleh Usman, dkk (2011:5) sebagai berikut: 

a. Kejujuran; 

b. kompetensi yang tinggi; 

c. harapan yang tinggi (high expectation); 

d. standar kualitas kerja yang tinggi; 

e. motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan; 

f. integritas yang tinggi; 

g. komitmen yang kuat; 

h. etika kepemimpinan yang luhur (menjadi teladan); 

i. kecintaan terhadap profesi; 

j. kemampuan untuk berpikir strategis (strategic thinking); dan 

k. memiliki pandangan jauh ke depan (visionary) 

Ciri dan sifat kepala sekolah sebagai pemimpin menurut George R. 

Terry (1997) dalam bukunya Karwati (2013:173) menjelaskan bahwa 

pendapat tentang ciri dan sifat kepala sekolah sebagai pemimpin 

menggambarkan betapa banyaknya sifat kepala sekolah yang harus 

diperhatikan, terdiri dari delapan cirri sebagai berikut: 

1) Energik 

Kepala sekolah harus memiliki kekuatan mental dan fisik. 

2) Stabilitas Emosi 

Kepala sekolah tidak boleh berprasangka jelek terhadap guru, staf 

dan pegawai lainnya. Ia tidak boleh cepat marah dan percaya pada 

dirinya untuk tidak selalu mengelola emosi. 
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3) Hubungan Sosial 

Kepala sekolah harus mempunyai pengetahuan yang memadai 

tentang bagaimana bermasyarakat secara baik dan tepat. 

4) Motivasi Pribadi 

Keinginan untuk menjadi pemimpin harus besar serta dapat 

memotivasi diri sendiri. 

5) Ketrampilan Komunikasi 

Kepala sekolah harus mempunyai kecakapan untuk 

berkomunikasi. 

6) Ketrampilan Mengajar 

Mempunyai kecakapan untuk mengajarkan, menjelaskan, dan 

mengembangkan guru, staf, dan pegawai lainnya. 

7) Ketrampilan Sosial 

Kepala sekolah harus memiliki ketrampilan sosial, karena 

ketrampilan ini akan membangun kepercayaan. Kepala sekolah 

harus suka menolong, senang jika guru, staf, dan pegawai lainnya 

maju, serta luwes dalam pergaulan di masyarakat. 

8) Komponen Teknis 

Mempunyai kecakapan dalam menganalisa, merencanakan, 

menyusun konsep, mengorganisasi, mendelegasikan wewenang, 

serta mengambil keputusan. 

Berdasarkan ciri-ciri kepala sekolah yang telah dijelaskan oleh para 

ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri kepala sekolah profesonal yaitu 

yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai manajer 

dan leader yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ada di sekolah. 

Selain itu kepala sekolah profesional dapat berinteraksi dengan lingkungan, 

sehingga kepala sekolah mampu bekerjasama dengan seluruh warga 

sekolah dan dapat mengendalikan pengelolaan sekolah untuk menciptakan 

proses belajar megajar. 
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C. Meningkatkan Mutu 

1. Pengertian Mutu 

Menurut Crosby (Engkoswara, 2011:305) menjelaskan bahwa mutu 

adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan 

atau distandarkan sesuai dengan ketentuan. Pada Pendidikan pengertian ini 

mempunyai maksud seorang lulusan memiliki mutu apabila sesuai dengan 

standar mutu tersebut meliputi input, proses belajar mengajar dan hasil 

belajar mengajar. Karwati (2013:53) mengatakan bahwa mutu adalah 

perubahan, maksudnya konsep mutu tidak tetap namun berlaku seumur 

hidup dan akan selalu dinamis sesuai perkembangan zaman. 

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan mutu adalah rencana yang telah dibuat dengan baik, 

kemudian diterapkan tujuannya untuk meningkakan kualitas yang selalu 

berubah arau tidak tetap. Adapun dalam proses pendidikan, sekolah yang 

bermutu terdiri dari berbagai input, antara lain: bahan ajar (kognitif, afektif, 

psikomotor), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana 

sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya 

lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Sekolah yang bermutu 

akan tercipta apabila pengelolaan manajemen sekolah tersebut baik. 

2. Mutu Sekolah 

Suatu sekolah yang berorientasi pada mutu dituntut untuk selalu 

bergerak dinamis penuh upaya inovasi, dan mengkondisikan diri sebagai 

lembaga atau organisasi pembelajaran yang selalu memperhatikan tunutan 
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kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Untuk itu sekolah selalu 

dituntut untuk selalu berusaha menyepurnakan desain atau standar proses. 

Menurut Baker (Engkoswara & Komariah, 2011:310-311) menjelaskan 

tentang standar sekolah baik yang bermutu yaitu: 

1) Administrator dan jajarannya serta guru-guru adalah para 

professional yang handal. 

2) Tersedia kurikulum yang luas bagi seluruh siswa. 

3) Memiliki filosofi yang selalu dikomunikasikan bahwa seluruh 

anak dapat belajar dengan harapan yang tinggi. 

4) Iklim yang baik untuk belajar, aman, bersih, memperdulikan, 

dan terorganisasi baik. 

5) Suatu sistem penilaian berkelanjutan yang didukung supervise. 

6) Keterlibatan masyarakat tinggi. 

7) Membantu para guru mengembangkan strategi, teknik 

instruksional dan mendorong kerjasama kelompok. 

8) Menyusun jadwal secara terprogram untuk memberikan 

pelatihan dalam jabatan dan seminar seluruh staf. 

9) Pengorganisasian SDM untuk melayani seluruh siswa. 

10) Komunikasi dengan orang tua dan menyediakan waktu yang 

cukup untuk dialog. 

11) Menetapkan dan mengartikulasikan tujuan secara jelas. 

12) Pelihara stfa yang memiliki keseimbangan ketrampilan dan 

kemampuan dan ketahui kekuatan kapabilitas khusus dari staf. 

13) Bekerja untuk memelihara moril tinggi yang berkontribusi 

terhadap stabilitas organisasi dan membatasi tingkat trun-over 

(perputaran guru). 

14) Bekerja keras untuk memelihara ukuran kelas sesuai dengan 

mata pelajaran dan tingkatan kelas siswa sesuai aturan yang 

ada. 

15) Kembangkan dengan staf dan orang tua kebijakan sekolah 

dalam displin, penilaian, kehadiran, pengujian, promosi, dan 

ingatan. 

16) Kerjasama guru dan orang tua untuk menyediakan dukungan 

pelayanan dalam pemecahan permasalahan siswa. 

17) Memelihara hubungan baik dengan pemerintah daerah. 

Dalam buku Engkoswara & Komariah (2011:310) merangkum 

indikator-indikator sekolah yang bermutu dan tidak bermutu yaitu antara 

lain : 
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Tabel 2.3 Indikator Sekolah Bermutu dan Tidak Bermutu 

Sekolah Bermutu Sekolah Tidak Bermutu 

Masukan yang tepat Masukan yang banyak 

Semangat kerja tinggi Pelaksanaan kerja santai 

Gairah motivasi belajar tinggi Aktivitas belajar santai 

Pengunaan biaya, waktu fasilitas, 

tenaga yang professional 

Boros memakai sumber-sumber 

Kepercayaan berbagai pihak Kurang peduli terhadap 

lingkungan 

Tamatan yang bermutu Lulusan hasil katrol 

Keluaran yang relelvan dengan 

kebutuhan masyarakat 

Keluaran tidak produktif 

 Peneliti dapat menyimpulkan bahwa sekolah bermutu adalah 

sekolah yang tujuannya banyak tercapai. Sekolah yang bermutu lebih 

mempunyai semangat belajar yang tinggi, sarana prsarana yang memadai 

menjadikan pembelajaran yang efektif sehingga terciptanya prestasi yang 

baik dan mempunyai lulusan yang bermutu. Sekolah yang bermutu tidak 

terlepas dari kepemimpinan kepala sekolah yang baik, serta adanya 

dukungan warga sekolah untuk melaksanakan visi dan misi sekolah. 

Setiap manajemen sekolah harus mampu melaksanakan tugasnya masing-

masing untuk meningkatkan mutu sekolah. 

 Untuk meningkatkan kualitas sekolah menjadi sekolah standar 

nasional tentunya perlu berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

pendidikan beserta perangkatnya. Aturan mengenai standar pendidikan 

yang harus dipenuhi sekolah sebagai standar minimal dalam mencapai 

status Sekolah Standar Nasional (SSN) yaitu dilaksanakan delapan 

standar nasional pendidikan hal ini yang ditetapkan dalam PP No. 19 

Tahun 2005 diantaranya yaitu Standar isi, Standar proses, Standar 

penilaian pendidikan, Standar kependidikan dan tenaga kependidikan, 
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Standar pengelolaan pendidikan, Standar sarana prasarana, Standar 

pembiayaan pendidikan, dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL). 

D. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah 

Pengertian Madrasah menurut Muhaimin (2010:183) adalah tempat 

untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidak tahuan atau 

memberantas kebodohan mereka sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya. Madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk 

masyarakat Islam itu sendiri. Mentri Agama Tarmidzi Taher dalam buku 

Muhaimin (2010:199) mengemukakan bahwa Madrasah sebagai sekolah 

umum yang berciri khas agama Islam, yang muatan kurikulumnya sama 

dengan sekolah non-madrasah.  

Sekolah Dasar (SD) atau madrasah yang bermutu baik, menurut 

Bafadal (2006:20) adalah sekolah dasar yang mampu berfungsi sebagai wadah 

proses edukasi, wadah proses sosialisasi, dan wadah proses transformasi, 

sehingga mampu mengantarkan peserta didik menjadi seorang terdidik, 

memiliki kedewasaan mental dan sosial serta memiliki ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Menurut Muhaimin (2010:199) madrasah merupakan wahana untuk 

membina ruh atau praktik hidup keislaman, sedangkan sekolah non-madrasah 

tidak demikian. Manajemen sekolah madrasah menurut Usman (2008:588) 

sebagai berikut: perencanaan program sekolah/madrasah, pelaksanaan rencana 

kerja sekolah, kepemimpinan sekolah/madrasah, pengawasan dan evaluasi, 

sistem informasi manajemen sekolah/madrasah.  
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Terkait dengan hal tersebut, adapun penjelasan tentang karakteristik 

sekolah yang berprestasi dan berkualitas menurut Rohiat (2010:58) 

menunjukan karakteristik sekolah yang dilihat dari aspek output diantaranya 

yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik, sedangkan yang dilihat 

dari aspek proses antara lain sebagai berikut: 

1. Proses belajar mengajar dengan efektivitas yang tinggi 

2. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat 

3. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib 

4. Pengelolaan tenaga pendidik yang efektif 

5. Sekolah memiliki budaya mutu 

6. Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas dan dinamis 

7. Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) 

8. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat 

9. Sekolah mempunyai keterbukaan (transparansi) manajemen 

10. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah baik psikologis maupun 

fisik 

11. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan 

12. Responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan 

13. Memiliki komukasi yang baik 

14. Sekolah memiliki akuntabilitas 

15. Manajemen lingkungan hidup sekolah baik 

16. Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainbilitas 

Aspek input terdapat kondisi yang memiliki kebijakan, tujuan, dan 

sasaran mutu yang jelas. Aspek input juga terdapat adanya sumber daya yang 

tersedia dan siap. Terkait dengan hal tersebut, terdapat staf yang kompeten dan 

berdedikasi tinggi yang dimiliki oleh aspek input sehingga akan adanya 

harapan prestasi yang tinggi, fokus pada pelanggan terutama siswa, adanya 

input manajemen. 

Kemajuan sekolah merupakan esensi dari pengelolaan sekolah melalui 

pemeliharaan mutu, responsif terhadap tantangan dan antisipatif terhadap 

perubahan-perubahan yang diakibatkan dari berubahnya tatanan internal 

Kepemimpinan Kepala Sekolah…, Nurul Istiqomah, FKIP UMP, 2017



 

 
 

37 

maupun dunia. Pengembangan diartikan sebagai bergerak maju. Penjelasan 

sekolah berkembang menurut Komariah & Triatna (2010:28) sekolah yang 

berkembang tidak jalan ditempat, tetapi bergerak maju sesuai dengan tuntunan 

kualitas yang ditetapkan dalam input, proses, output, dan outcome. 

a. Masukan/Input Sekolah 

Kondisi baik atau tidaknya sumber daya manusia seperti guru, kepala 

sekolah, tenaga pendidikan, dan siswa. Terpenuhinya masukan material 

berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, sarana dan prasarana. 

b. Proses sekolah 

Proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses 

pengelolaan program, proses belajar mengajar, proses monitoring dan 

evaluasi. 

c. Output 

Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau 

perilaku sekolah. Output berupa prestasi akademik dan output berupa 

prestasi non akademik. 

d. Outcome 

Dampak jangka panjang untuk individu, sosial, dan pengembangan dari 

lulusan untuk berkembang. 

Berdasarkan penjelasan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah oleh 

para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang 

paling dasar dari pendidikan formal yang ditempuh dalam waktu 6 tahun, 

mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 
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E. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan salah satu refrensi untuk 

menunjukan bahwa penelitian ini menarik tapi tidak memiliki kesamaan pada 

penelitian yang sudah dilakukan, sehingga dapat menambah pembahasan 

mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Penelitian ini ditunjang oleh dua 

penelitian yang relevan dilakukan oleh : 

Wahab, J. A., dkk (2014:46) yang diambil dari jurnal Internasional 

tentang “Headmasters' Transformational Leadership and Their Relationship 

with Teachers' Job Satisfaction and Teachers' Commitments” penelitian ini 

menjelaskan bahwa ada hubungan antara kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah terhadap kinerja dan komitmen guru. Hasil penelitian ini 

mengatakan: 

“This proves that the practice of transformational leadership is 

suitable to be practiced in primary schools by headmasters. In fact, 

there was a significant relationship between the level of headmaster’s 

transformational leadership practiced and the teachers’ job 

satisfaction and commitments. Headmasters must be committed to 

building a capacity of school leadership by adding value to the four 

dimensions in the practice of transformational leadership which are 

fostering an ideal influence, inspirational motivation, intellectual 

stimulation, and provide individualized attention to all subordinates in 

the hope they get job satisfaction and committed to the task given and 

can achieve excellence in the vision and mission targeted by the school 

and the Ministry of Education”. 

Berdasarkan penjelasan jurnal penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa  

kepemimpinan kepala sekolah harus memiliki hubungan yang baik dengan 

para staf yang ada disekolah sehingga akan membina pengaruh yang ideal, 

motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan memberikan perhatian 
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individual kepada semua bawahan dan dapat mencapai keunggulan dalam visi 

dan misi yang ditargetkan oleh sekolah. 

Shahadan, A dkk (2016:1786) University of Malaysia dengan judul 

Elementary school leaders perceptions of their roles in managing school 

curriculum: A case study. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan: 

“Headmasters are responsible for developing a school program, 

including planning and implementing the curriculum, and the school 

mission, vision, and strategic plan. Developing a strong school mission 

and vision helps schools a reach common understanding of how to 

improve student achievement and overall school performance. 

Effective school leaders should be able to help their schools to develop 

visions that ensure the best  thingking about curriculum development. 

Headmasters should be aware of these responsibilities and are 

responsible to encourage good teaching, increase student academic 

achievement, ensure the effectiveness of teaching and learning, and 

supervise the curriculum management”.  

Berdasarkan penjelasan jurnal penelitian dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan program sekolah, 

termasuk perencanaan dan pelaksanaan kurikulum, visi dan misi sekolah, serta 

rencana strategis untuk mengembangkan sekolah. Kepala sekolah harus 

menyadari tanggung jawab untuk mendorong pengajaran yang baik, 

meningkatkan prestasi akademik siswa, memastikan efektifitas belajar 

mengajar, serta mengawasi pengelolaan kurikulum, karena pemimpin sekolah 

yang efektif harus dapat membantu sekolah untuk mengembangkan visi dan 

misi yang terencana.  

Kedua penelitian yang telah dijelaskan di atas, ada kaitan dan saling 

berhubungan dalam penelitian ini, dengan hasil yang diperoleh bahwa Kepala 

Sekolah adalah seorang pemimpin yang memiliki kinerja yang baik dan harus 
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bertindak secara bertanggung jawab dalam mengembangkan sekolah dan mutu 

sekolah. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan acuan peneliti untuk melihat 

secara langsung hal-hal yang dilakukan kepala sekolah dalam melakukan 

kepemimpinannya di sekolah dan kepala sekolah dapat mengembangkan 

sekolahannya untuk menjadi sekolah yang bermutu dan dapat bersaing dengan 

sekolah-sekolah lain. 

F. Kerangka Pikir 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan kepala sekolah di 

SD Muhammadiyah 07 Randudongkal. Hasil yang diperoleh dari melakukan 

observasi dan wawancara bahwa selama 4 tahun terakhir madrasah ini 

mengalami peningkatan peserta didik dan perbaikan manajemen di sekolahan 

tersebut, sedangkan pada tahun sebelumnya SD Muhammadiyah 07 

Randudongkal ini mengalami penurunan baik dalam peserta didik maupun 

prestasi akademik maupun non akademik. Sejak tahun 2009 hingga tahun 

2012 SD Muhammadiyah 07 Randudongkal memiliki sekitar 100 peserta 

itupun mengalami naik turun, karena di Kecamatan Randudongkal sudah 

banyak sekolah dasar negeri sehingga mengakibatkan naik turunnya jumlah 

peserta didik di sekolahan tersebut. Pada waktu pergantian kepala sekolah 

hingga saat ini, sekolah ini mengalami banyak perubahan. Diperoleh data 

peserta didik sekolah di SD Muhammadiyah 07 Randudongkal pada tahun 

2013/2014 terdapat 155 peserta didik, tahun 2014/2015 terdapat 139 peserta 

didik, tahun 2015/2016 terdapat 135 peserta didik, dan tahun 2016/2017 

terdapat 165 peserta didik. 
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Perubahan yang dilakukan Kepala Sekolah sekarang ini, semenjak 

menjabat menjadi Kepala Sekolah di SD Muhammadiyah 07 Randudongkal 

selain dari peningkatan jumlah peserta didik, adapun peningkatan jumlah 

prestasi yang didapatkan setiap tahunnya, baik prestasi akademik maupun 

prestasi non akademik, perbaikan dan penambahan sarana prasarana serta 

biasa merubah kebiasaan sikap sosial yang baik. Kepala Sekolah sekarang ini 

yang awalnya hanya seorang pensiunan PNS pada bulan April 2016, namun 

setelah itu Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah 

Kabupaten Pemalang mengusulkan Bapak Daryono S.Ag menjadi Kepala 

Sekolah kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pemalang dan telah 

disetujui. Pada bulan Juli 2013 Bapak Daryono S.Ag telah memulai menjabat 

menjadi Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 07 Randudongkal. Bapak 

Daryono S.Ag mampu bersosialisasi dengan baik dengan para guru dan staf 

sekolah maupun dilingkungan sekolah tersebut. Hal tersebut juga dilihat dari 

buku prestasi yang dimiliki SD Muhammadiyah 07 Randudongkal, pada awal 

menjabat di tahun 2013 dari semester I dan semester II terlihat catatan-catatan 

prestasi yang telah diraih oleh sekolah tersebut. Peningkatan semua ini 

dihasilkan dari manajemen kepemimpinan yang baik yang telah dilakukan 

oleh team work Kepala Sekolah dan guru maupun staf di SD Muhammadiyah 

07 Randudongkal. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memfokuskan pada kepemimpinan 

kepala sekolah yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

kepemimpinan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 07 Randudongkal. Hal ini 
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sesuai dengan hasil jurnal penelitian (Sutarjo, 2014:107) menyatakan bahwa 

Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah menjadi penentu dalam mempercepat 

terjadinya perubahan keberhasilan mutu madrasah atau sekolah, maka peran 

dan fungsinya harus dioptimalkan, dan penelitian Marzuwan, dkk  (2016:5) 

bahwa sekolah atau madrasah berkualitas atau tidaknya sangat bergantung 

pada Manager Kepala Sekolah, karena di sekolah yang dapat mengatur 

manager yang baik adalah seorang pemimpin yang paling tertinggi di sekolah 

tersebut, dan Kepala Sekolah yang dapat mengambil keputusan dalam segala 

hal seperti mengenai guru yang direkrut, penugasan guru, dan pembinaan 

guru. Sesuai penelitian dan jurnal tersebut peneliti ingin mengetahui tentang 

kepemimpinan Kepala Sekolah di SD Muhammadiyah 07  Randudongkal. Hal 

ini digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

  

Kondisi awal : 
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Kondisi saat ini: 

 Educator (Pendidik) 

 Manager (Manajer) 

 Administrator (Pelaku 

Administrasi) 

 Supervisor (Pengawas) 

 Leader (Pemimpin) 

 Entrepeneur (Pengusaha) 

 Climator Maker (Pencipta 

Iklim) 
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