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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah manifestasi tanggung 

jawab kebangsaan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama 

masyarakat merupakan upaya pengejawantahan salah satu cita-cita nasional, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses mencerdaskan bangsa dilakukan baik 

melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Pada gilirannya, kesempatan 

memperoleh pendidikan untuk semua (education for all) semakin dirasakan 

masyarakat, karena pendidikan dijadikan kebutuhan pokok (basic need) dalam 

kehidupan masyarakat  

Pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 dinyatakan bahwa 

negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkan tujuan tersebut, 

setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran seperti yang 

tercantum pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Secara operasional, implementasinya 

tertuang di dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, bab III ayat 5. Didalamnya disebutkan bahwa setiap warga negara 

memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.  

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
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Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk 

mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan adanya 

otonomi pengelolaan pendidikan.  

Pada era globalisasi, kemajuan sekolah merupakan esensi dari 

pengelolaan sekolah melalui pemeliharaan mutu, responsif terhadap tantangan dan 

antisipatif terhadap perubahan-perubahan yang serba cepat dan menjadikan 

gejolak dalam kehidupan. Hal ini memacu dan mendorong para praktisi, birokrat, 

dan akademisi pendidikan untuk berpacu mengembangkan strategi perubahan dan 

kebijakan antisipatif sehingga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan baru 

dengan tetap memegang teguh nilai-nilai jati diri bangsa yang terpelihara. 

Globalisasi memberikan warna tersendiri bagi arah pencapaian tujuan pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus dilakukan, diantaranya dengan 

kebijakan otonomi daerah yang telah digulirkan semenjak ditetapkanya UU 

Nomor 25 Tahun 2000 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah. 

Dilaksanakannya otonomi daerah ternyata membawa dampak pada pengelolaan 

bidang pendidikan yang selama ini sentralistik menuju pada desentralisasi. 

Desentralisasi pengelolaan pendidikan mengandung arti adanya pelimpahan 

wewenang berkaitan dengan konsentrasi perumusan kebijakan dan pengambilan 

keputusan diberikan pada tingkat yang lebih bawah. Dalam struktur organisasi 

pendidikan yang dijalankan secara desentralisasi, kepala madrasah tidak semata-

mata merupakan seorang guru kepala, tetapi seorang pemimpin profesional 
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dengan tanggung jawab yang luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang dicapai 

oleh sekolahnya (Purwanto, 2008: 130).  

Realisasi otonomi dalam bidang pendidikan diberikan pada tingkat 

sekolah dengan anggapan bahwa sekolah sebagai lembaga tempat 

penyelenggaraan pendidikan yang merupakan sebuah sistem dengan memiliki 

berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan. Secara internal sekolah 

memiliki perangkat guru, murid, kurikulum, sarana dan prasarana. Sementara 

secara eksternal sekolah memiliki hubungan dengan instansi lain baik secara 

vertikal maupun horisontal yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Dengan demikian sekolah merupakan organisasi penyelenggara pendidikan yang 

langsung berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) 

sehingga sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang maupun 

ancaman yang dihadapinya. Oleh karena itu perumusan kebijakan dan 

pengambilan keputusan harus melibatkan sekolah sebagai penyelenggara terdepan 

dalam proses pendidikan. Otonomi pengelolaan sekolah mengandung arti bahwa 

sekolah diberi keleluasaan dalam mengelola sumber dayanya sesuai dengan 

prioritas kebutuhan sekolah. Sehingga otonomi sekolah merupakan suatu upaya 

menampilkan kemandirian sekolah melalui pemberdayaan semua potensi yang 

tersedia ditujukan untuk meningatkan mutu pendidikan.  

Peningkatan mutu pendidikan itu melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 

dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Hal itu akan 

terwujud apabila didukung secara optimal oleh kepemimpinan yang baik. Mutu 

pendidikan sangat berkaitan dengan kepemimpinan dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas dan 
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fungsinya, jajaran pimpinan pendidikan termasuk kepala madrasah memiliki gaya 

kepemimpinan masing-masing. Keberhasilan dan kegagalan sekolah banyak 

ditentukan kepala madrasah, karena kepala madrasah merupakan nahkoda 

pengendali arah yang hendak ditempuh oleh sekolah menuju tujuannya.  

Manajemen tenaga pendidikan di sekolah bertujuan untuk 

mendayagunakan tenaga kependidikan yang ada secara efektif dan efisien untuk 

mencapai hasil yang optimal. Sehubungan dengan itu manajemen pendidikan 

memiliki tiga makna yaitu, Pertama, manajemen mempunyai pengertian kerja 

sama untuk mencapai tujuan pendidikan, Kedua, manajemen pendidikan 

mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan, Ketiga, 

manajemen pendidikan dapat dilihat dengan kerangka berfikir sistem. Sistem 

adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian itu berinteraksi dalam suatu 

proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. (Suryobroto, 2004: 18). 

Fungsi manajemen tenaga kependidikan yang diaksanakan kepala madrasah 

adalah menarik, mengembangkan, menggaji, memotivasi tenaga kependidikan 

sekolah mencapai tujuan pendidikan secara optimal, membantu tenaga 

kependidikan mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan 

perkembangan karier, serta menyelaraskan tujuan individu, kelompok dan 

organisasi. Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan merupakan orang 

yang paling bertanggungjawab terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah 

(Mulyasa, 2004: 24). Kepala madrasah merupakan manajer menempati posisi 

yang telah ditentukan di dalam organisasi sekolah, dengan demikian maka gaya 

kepemimpinan kepala madrasah mempengaruhi peningkatan pembelajaran.  
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Kepala madrasah harus mampu malaksanakan pekerjaannya sebagai 

edukator, manajer, administrator, supervisor, serta inovator, dan motivator 

(Mulyasa, 2004: 98). Kepala madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan 

perlu pula diupayakan pola kepemimpinan partisipatoris. Realitanya dalam 

kepemimpinan partisipatoris itu masih ada kesenjangan. Kesenjangan tersebut 

seperti belum terintegrasinya stakeholder secara menyeluruh dalam rangka 

peningkatan mutu yang diharapkan.  

Berdasarkan pada kondisi tersebut kepala madrasah harus mampu 

menumbuhkan dirinya menjadi pemimpin yang memiliki karakterisitik yang 

tangguh, yaitu (1) memiliki visi, misi dan strategi, (2) kemampuan 

mengkoordinasikan dan menyerasikan sumberdaya dengan tujuan, (3) 

kemampuan mengambil keputusan secara terampil, (4) toleransi terhadap 

perbedaan pada setiap orang, tetapi tidak toleran terhadap orang yang 

meremehkan kualitas, prestasi, standard an nilai-nilai, (5) memobilisasi sumber 

daya, (6) menggunakan sistem berfikir, mengelola dan menganalisis sekolah (7) 

menjalankan perannya sebagai manager, pemimpin, pendidik, wirausahawan, 

pembaharu dan pembangkit motivasi, (8) melaksanakan dimensi tugas, proses, 

lingkungan dan keterampilan personal, (9) menggalang kerjasama tim yang cerdas 

dan kompak (10) mendorong kegiatan kreatif, (11) menciptakan sekolah belajar, 

(12) menerapkan managemen berbasis sekolah (13) memusatkan perhatian pada 

proses belajar mengajar dan (14) memberdayakan sekolah/madrasah (Muhaimin, 

2010: 37). 

Kepala madrasah adalah pelaku utama yang memainkan peranan penting 

di sekolah. Dalam peningkatan mutu sekolah, kepala madrasah memerlukan 
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banyak waktu untuk pengelolaan dan koordinasi proses intruksional, 

berkomunikasi secara teratur dengan staf, orang tua siswa, dan anggota 

masyarakat di sekitarnya.  

Salah satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh kepala madrasah 

adalah melakukan manajemen pendidikan. Ada lima hal penting dalam 

manajemen, yaitu penentuan tujuan, perencanaan kegiatan, pengorganisasian 

sumber, baik orang atau material, pengendalian proses, penetapan, dan 

penyempurnaan standar.  

Sejalan dengan konsep tersebut Kepala madrasah juga harus menerapkan 

fungsi-fungsi pokok adminstrasi pendidikan secara keseluruhan. Chan dan Sam 

(2005: 81) mengemukakan administrasi pendidikan sebagai berikut: perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pengkoordinasian (coordinating), 

komunikasi (comunication), supervisi (supervition), kepegawaian (staffing), 

pembiayaan (budgeting), dan penilaian (evaluating). Hal-hal tersebut merupakan 

pedoman yang digunakan oleh kepala madrasah dalam mengelola sekolah.  

Salah satu yang menjadi perhatian, baik secara konseptual maupun 

praktik di lapangan pendidikan, yaitu kepemimpinan kepala madrasah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan pada suatu sekolah. Mutu membedakan yang baik 

dengan yang jelek dalam pendidikan. Mutu dapat membedakan antara kesuksesan 

dengan kegagalan, sehingga mutu merupakan masalah pokok yang akan 

menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah 

persaingan dunia pendidikan yang kian keras (Sallis, 2006: 30).  

Sumber mutu dapat berupa gedung bagus, guru yang terkemuka, nilai 

moral yang tingi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, 
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dorongan orang tua, sumber daya yang melimpah, kepemimpinan yang baik dan 

efektif, perhatian terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai, atau 

kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Dalam dunia pendidikan ini dapat terealisasi 

jika semua staf pendidikan merasa yakin bahwa pengembangan mutu akan 

membawa dampak positip bagi mereka dan menguntungkan anak didik.  

Kepemimpinan dan komitmen terhadap mutu harus datang dari atas, 

sebab tanpa dukungan dari manajemen senior, maka inisiatif mutu tidak akan 

berjalan lancar. Jika kepala madrasah tidak peduli terhadap kepemimpinan 

komitmen mutu, maka sekolah terancam gagal menerapkannya. Oleh karena itu 

kepala madrasah harus menunjukkan komitmen yang kuat dan selalu memotivasi 

pembantu kepala madrasah serta supervisor lainnya agar selalu berupaya keras 

dan serius dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya.  

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam 

organisasi, baik buruknya organisasi seringkali sebagian besar tergantung pada 

faktor pemimpin, berbagai riset juga telah membuktikan bahwa faktor pemimpin 

memgang peranan penting dalam pengembangan organisasi, sedangkan faktor 

pemimpin yang sangat penting adalah karakter dari orang yang menjadi pemimpin 

tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Covey (2005) bahwa 90 persen dari 

semua kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter. 

Begitu pula dengan kepemimpinan kepala madrasah di Madrasah 

Tsanawiyah Surya Buana. Melalui penelitian ini akan dapat ditunjukkan 

bagaimana perilaku kepemimpinan kepala madrasah dalam mewujudkan 

madrasah yang bermutu di MTs Surya Buana. Fenomena menarik dalam 

penyelenggaraan dunia pendidikan di sekolah saat ini yang harus segera mendapat 
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respon bagi semua jenis sekolah di era modern adalah tersedianya penjamin mutu 

bagi sekolah. Menurut Arcaro (2005: 10-11) sekolah mutu difokuskan pada 

pemenuhan kebutuhan customer, mendorong keterlibatan total komunitas dalam 

program, mengembangkan sistem pengukuran nilai tambah pendidikan, 

menunjang sistem yang sangat diperlukan oleh staf dan siswa untuk mengelola 

perubahan-perubahan, serta perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras 

membuat produk pendidikan menjadi lebih baik.  

Sekolah bermutu berarti sekolah tersebut telah memenuhi tuntutan 

standar pelayanan kebutuhan customer. Dengan kata lain, sekolah yang telah 

memenuhi tuntutan standar kebutuhan customer, diharapkan mampu memberikan 

layanan pendidikan yang standar dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi 

sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.  

Pemanfaatan penjaminan mutu di lingkungan sekolah saat ini dipandang 

sebagai salah satu cara yang mampu mengurangi tingkat kesenjangan lulusan 

dengan tuntutan masyarakat maupun lembaga pendidikan yang lebih tinggi. 

Dengan demikian sekolah bermutu ini dapat berfungsi sebagai sekolah model. 

Artinya dapat dijadikan model bagaimana penyelenggaraan sekolah sesuai dengan 

standar pelayanan kebutuhan customer. Pelayanan mutu kepada anak didik 

mencakup aspek input, proses, maupun output. Artinya layanan harus secara utuh 

mulai dari input yang harus disediakan oleh sekolah, proses yang seharusnya 

terjadi disekolah dan output yang seharusnya dihasilkan oleh sekolah.  

Mutu layanan sering dikaitkan dengan tingkat kepuasan stakeholder 

(Anonim, 2005: 5). Sekolah dikatakan mampu memberikan layanan pendidikan 

yang baik (input, proces, dan output), jika sudah mampu memberikan layanan 
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pendidikan yang memuaskan stakeholder sekolah. Stakeholder meliputi siswa, 

orang tua, pengguna lulusan, dan kelompok masyarakat lainnya.  

Madrasah Tsanawiyah Surya Buana merupakan Madrasah Tsanawiyah 

swasta di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang mulai eksis 

semenjak tahun 1999 hingga sekarang. Pada awalnya madrasah ini berdiri karena 

untuk menampung pendaftar MTs Negeri 1 yang melebihi kapasitas.  Jika dilihat 

dari usianya memang relatif sangat muda, namun sekolah ini telah memenuhi 

pengukuran standar mutu lulusan suatu sekolah berdasarkan kompetensi yang 

ditetapkan dalam kurikulum (quality in fact) dan juga standar pengukuran 

terhadap pemenuhan kebutuhan dan tuntutan pelanggan, yaitu orang tua siswa dan 

masyarakat (quality in perception),  MTs Surya Buana mempunyai visi yang 

dicita-citakan yaitu Unggul dalam prestasi. Sedangkan program unggulannya 

antara lain menerapkan (1) full day school, (2) sistem kelas kecil, satu kelas 

dibatasi 24 siswa (3) rapot bulanan, (4) tutor sebaya dan (5) pengembangan bakat. 

Dengan program-program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa secara optimal. Kondisi tersebut tidak lepas dari kepemimpinan 

kepala madrasah yaitu Bapak Drs. H. Abdul Djalil Zuhri, M.Ag beserta tenaga 

kependidikan lainnya dalam memberikan layanan kepada anak didik mencakup 

aspek input, proses, dan output. Artinya layanan untuk mencapai mutu harus 

secara menyeluruh mulai dari input yang seharusnya disediakan oleh sekolah, 

proses yang seharusnya terjadi di sekolah , dan output yang harus dihasilkan oleh 

sekolah.  

Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka peneliti merasa tertarik 

untuk mengkaji tentang perilaku Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 
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Mewujudkan Madrasah yang Bermutu di Madrasah Tsanawiyah Surya Buana 

Kota Malang. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

peneliti kemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemikiran kepala Madrasah dalam mewujudkan program 

madrasah bermutu di MTs Surya Buana Kota Malang  

2. Bagaimana tindakan kepemimpinan kepala madrasah dalam mewujudkan 

mutu input, proses dan output di Madrasah Tsanawiyah Surya Buana Kota 

Malang.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk :  

1. Mendeskripsikan pemikiran kepala madrasah dalam mewujudkan program 

madrasah yang bermutu di MTs Surya Buana Kota Malang 

2. Mendeskripsikan tindakan kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

mewujudkan mutu input, proses dan output di Madrasah Tsanawiyah Surya 

Buana Kota Malang 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai tiga manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Praktis 
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a. Bagi para kepala madrasah penerus di Madrasah Tsanawiyah Surya 

Buana Kota Malang, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan 

bagaimana seharusnya memimpin madrasah di masa yang akan datang. 

Dengan bercermin pada keberhasilan pendahulunya diharapkan dapat 

mempertahankan kemajuan yang telah  dicapai dan termotivasi untuk 

meningkatkan prestasi yang lebih baik. 

b. Bagi para guru dan karyawan di MTs Surya Buana Kota Malang, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan memori mereka tentang 

profil kepala madrasah yang penuh dengan karismatik, inspiratif, 

perhatian terhadap individu dan stimulasi intelektual sehingga dapat 

membangkitkan semangat untuk berkarya dan selalu memberikan 

dorongan untuk melaksanakan tugas dengan baik. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi dunia akademik, hasil penelitian ini akan menambah semarak 

hasanah keilmuan, dan turut meramaikan diskursus ilmiah, khususnya 

berkaitan dengan kepemimpinan kepala madrasah 

b. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya 

3. Manfaat institusional 

a. Bagi para kepala madrasah di madrasah lainnya, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memotivasi mereka dalam memimpin madrasah 

b. Bagi kementerian Agama Kota Malang sebagai bahan pertimbangan 

dalam memberikan kebijakan tentang pengangkatan kepala madrasah. 

 



12 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Sehubungan dengan banyaknya penelitian yang telah dilakukan berkaitan 

dengan kepemimpinan, maka perlu disampaikan ruang lingkup dari penelitian ini. 

Hal iini mengandung maksud untuk menunjukkan bahwa ruang penelitian ini 

benar-benar belum pernah dilakukan. Dengan demikian penelitian ini akan 

memberi kontribusi bagi perkembangan hasanah ilmu pengetahuan. Rung lingkup 

penelitian ini dibatasi pada perilaku kepemimpinan kepala madrasah dalam upaya 

mewujudkan madrasah yang bermutu di MTs Surya Buana Kota Malang. Lingkup 

penelitian ini dibatasi kepada perilaku kepemimpinan kepala madrasah di MTs 

Surya Buana yang meliputi pemikiran serta tindakan kepala madrasah dalam 

rangka mewujudkan madrasah yang bermutu baik input, proses maupun 

outputnya, sehingga MTs Surya Buana menjadi salah satu alternatif pilihan 

masyarakat yang ada di kota Malang.  

 

1.6. Definisi Operasional 

Penegasan istilah beberapa kata kunci dalam judul tesis ini perlu 

dilakukan. Hal ini untuk memberi penjelasan kepada para pembaca tentang apa 

yang dimaksudkan penulis atau peneliti dalam judul tesis ini, sehingga tidak 

menimbulkan pemahaman yang bias. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan 

adalah sebagai berikut : 

Pertama, kata perilaku. adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan 

atau lingkungan, Namun yang dimaksudkan penulis perilaku adalah, reaksi, peran, 

pemikiran atau tindakan dalam mencapai sebuah tujuan.  
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Kedua kata kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh 

oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Atau 

dengan kata lain kepemimpinan adalah kemampuan seseorang  pemimpin/leader untuk 

mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana 

dikehendaki oleh pemimpin tersebut. 

Ketiga kata kepala madrasah, yang dimaksud disini adalah seorang 

pimpinan di madrasah yang dikelola oleh kementerian Agama Kota Malang, yang 

dalam hal ini Kepala MTs Surya Buana. Kepala Sekolah adalah seorang 

pemimpin yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan di 

sekolahnya dan memiliki tugas yang sering dirumuskan sebagai educator, 

manager, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator (Mulyasa, 

2007: 98).  

Keempat, madrasah yang bermutu adalah sekolah yang telah memenuhi 

standar layanan pendidikan yang ditetapkan pada standar layanan customer. 

Sementara itu, sebagai suatu sistem pendidikan, standar layanan pendidikan 

tentunya mengacu pada aspek input, proces, dan output. Dengan kata lain 

Madrasah yang bermutu, yang dimaksud disini adalah madrasah yang dapat 

mengelola baik input, proces maupun output dari semua komponen madrasah 

sehingga menghasilkan tujuan yang diharapkan bagi madrrasah maupun 

masyarakat. 

 

1.7. Penelitian Terdahulu 

Sehubungan dengan judul tesis yang peneliti lakukan, maka kiranya perlu 

adanya pijakan awal yaitu adanya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
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judul tesis. Oleh karena itu peneliti mengungkan ada beberapa penelitian 

sebelumnya diantaranya yaitu : 

1. Sebuah Buku dengan judul Paradigma Baru Managemen Indonesia yang 

dikarang oleh Frans Mardi Hartanto (PT Mizan Publika; 2009) karena dalam 

buku ini, pertama menelaah secara kritis dari ilmuan asing tentang teori 

kepemimpinan. Kedua, buku ini mengajukan gagasan orisinil yang 

memadukan ilmuan barat dengan kearifan lokal melalui penelitian akademik 

yang dapat dipertahankan mutu ilmiahnya, selain itu juga penulis terlibat 

dalam penelitian ilmiah internasional di bidang kepemimpinan dan budaya. 

2. Tesis dengan judul Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penerapan 

Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA 1 Gunung Sindur. Dimana 

penelitian ini dlakukan pada tahun 2006 di SMA 1 Gunung Sindur Kabupaten 

Bogor. Dalam hal ini penelitian dilakukan menggunakan analisis data 

kualitatif untuk mengetahui tipe atau gaya kepemimpinan kepala SMA 1 

Gunung Sindur dalam menerapkan manajemen berbasis Sekolah (MBS). 

Bahwa ternyata gaya kepemimpinan kepala sekolah menjadi hal yang sangat 

penting mengingat keberadaan sekolah setiap antar daerah berbeda baik 

lokasi, adat istiadat maupun kehidupan sosial masyarakat setempat tertama 

dalam hal penerapan Managemen Berbasis Sekolah. Kepala sekolah harus 

merangkul steakholders setempat, baik komite sekolah, wali siswa maupun 

tokoh-tokoh masyarakat setempat. 

3. Sebuah tesis dengan judul Pengaruh Perilaku Kepemimpinan 

Transformasional dan Transaksional terhadap Kinerja Karyawan Lini Depan 

Perusahaan Jasa. Dalam penelitian ini secara umum jenis kepemimpinan 
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transformasional mampu membangun kinerja jaminan, empati, kehandalan 

dan kecepat-tanggapan dari karyawan lini pada ketiga jenis perusahaan jasa 

yang diteliti. Hal disebabkan karena jenis kepemimpinan transformasional 

membuat mereka merasa menjadi bagian perusahaan dan merasa dihargai 

karena diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan. Sedangkan Jenis Kepemimpinan Transaksional ternyata malah 

melemahkan tiga jenis kinerja karyawan lini depan yaitu kinerja jaminan 

empati dan kehandalan. Secara umum jenis kepemimpinan ini ternyata tidak 

tepat diterapkan untuk menghasilkan untuk kerja yang diinginkan pada 

karyawan lini depan jasa. Hal ini disebabkan oleh karena jenis kepemimpinan 

ini lebih bersifat statis, sehingga menyebabkan bawahan bekerja dengan cara-

cara yang telah berlaku selama ini tanpa punya keinginan untuk melakukan 

perbaikan. 

4. Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mengelola Madrasah (Studi Tentang 

pengelolaan pada MTsN Prembun Kabupaten Kebumen) oleh Akhmat 

Tohari. Dalam tesis ini disimpulkan bahwa yaitu, (1) kepala madrasah piawai 

mengkomunikasikan misi, visi, serta tujuan madrasah, (2) kepala madrasah 

piawai bekerjasama dengan semua komponen madrasah, (3) kepala madrasah 

piawai menjadi mediator antara madrasah dengan lingkungan, (4) kepala 

madrasah piawai memanfaatkan sumber informasi untuk memajukan 

madrasah, (5) kepala madrasah proaktif dalam menghadapi perubahan dan 

perkembangan pendidikan, (6) kepala madrasah piawai menciptakan iklim 

kerja yang sehat.  
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5. Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengefektifkan Organisasi 

Madrasah Tsanawiyah Mathlaul Huda Argosuko Kecamatan Poncokusumo 

Kabupaten Malang oleh Mizan Zya’roni. Dalam penelitian ini dijelaskan 

bahwa fungsi Kepala Sekolah sebagai administrator dan supervisor dengan 

jalan mengefektifkan semua organisasi madrasah baik kepada guru, TU, wali 

kelas, wakil kepala bidang kesiswaan, kurikulum dan sarana prasarana, 

semuanya harus dalam pengawasan dari Kepala Madrasah 

6. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan Kinerja Guru di SMAN 

1 Kediri oleh Zainuddin. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kepala 

Sekolah memang dianggap baik dan berpengaruh yang cukup signifikan 

dalam perkembangan kinerja guru, walaupun ada sebagian guru yang kurang 

menerima kepemimpinan yang diberikan oleh kepala sekolahnya. 

7. Model Kepemimpinan Pendidikan di MI Perwanida Blitar oleh Khoirul Masudin, 

di jelaskan bahwa model kepemimpinan transformasional yaitu dengan cara 

mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam visi misi organisasi 

seperti ke-Islaman, profesionalisme, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial 

kemasyarakatan yang dilandasi sifat amanah dan ikhlas dalam melaksanakan 

tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Dari beberapa penelitian di atas, ternyata belum ada yang mengkaji bagaimana 

perilaku kepala madrasah dalam upaya mewujudkan sekolah yang bermutu baik dari 

input, proses maupun output, sehingga kesetabilan kondisi dari suatu madrasah akan 

tetap terjaga  bahkan akan lebih baik. Diharapkan dengan penelitian ini akan 

menghasilkan suatu konsep tentang perilaku dari kepala madrasah khususnya 

madrasah tsanawiyah dalam mewujudkan sekolah yang bermutu di masa yang akan 

datang. 


