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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Kepemimpinan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi, 

sebab berhasil tidaknya suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh pemimpin 

(Toha, 2004: 1). Dengan gaya kepemimpinan yang baik proses belajar mengajar 

akan berjala dengan lancar dan karyawan serta staf yang lainnya bergairah dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dan  tanggung jawab. Dengan melihat kecakapan 

dan kewibawahan seorang dalam melakukan kepemimpinan akan mendorong 

gairah atau semangat kerja, kreatifitas, pertisipasi dan loyalitas para bawahan 

untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.   

Nawawi seperti yang dikutip Marno dan Triyo Supritno, menjelaskan 

bahwa, 

Kepemimpianan pendidikan adalah proses penggerakkan, mempengaruhi, 

memberikan motivasi, dan mengarahkan orang-orang di jalan organisasi 

atau lembaga pendidikan tentu untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut lanjut Nawawi, 

setiap pemimpin pendidikan harus mampu bekerja sama dengan orang-orang 

yang dipimpinnya untuk memberikan motivasi agar melakukan 

pekerjaannya secara ikhlas. Dengan demikian berarti pemimpin pendidikan 

harus memiliki perasaan “membership” (Marno dan Triyo Supritno, 2008: 

33). 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat 

berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, kepala sekolah melibatkan berbagai unsur, unsur-unsur tersebut 

antara lain dewan guru, siswa, pegawai, tata usaha sekolah dan masyarakat, yang 
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semuanya harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan 

yang telah ditetapkan.  

Untuk dapat mewujudkan kerja sama antara berbagai unsur yang ada di 

sekolah sesuai yang di harapkan, di perlukan kepemimpinan kepala sekolah yang 

baik dan berkualitas. Sebagai pemimpin, kepala sekolah adalah orang yang 

pertama mewujudkan kepemimpinan yang di harapkan. Hal ini diperlukan karena 

perilaku kepemimpinan kepala sekolah memberikan warna dan corak sekolah 

yang dipimpinnya. Untuk mewujudkan sekolah yang berprestasi, baik kualitas 

maupun kuantitasnya, tidak terlepas dari orang-orang yang tergabung dari 

organisasi sekolah itu. Dengan demikian keberhasilan sekolah banyak ditentukan 

oleh kepala sekolah dan guru.  

Seorang pemimpin yang baik adalah yang dapat melaksanakan fungsi-

fungsi kepemimpinan dengan baik, menghilangkan hambatan-hambatan dengan 

baik dan dapat menimbulkan rasa kepuasan terhadap seluruh karyawan, serta 

tujuan yang dinginkan dapat tercapai dengan kualitas yang baik pula. Wahjo 

Sumidjo, (1994: 174) mengatakan bahwa kinerja akan berjalan dengan baik 

tergantung pada pemimpin di dalam menciptakan motivasi setiap bawahan.  

Keadaan pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam 

menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi disekolah dengan menetapkan 

tujuan mendayagunakan bahwa melalui pendekatan, dan didasari oleh 

kemampuan kepemimpinan yang profesional menjadi indikator kepemimpinan 

yang efektif (Komariah, 2005: 40). Sebuah pola kepemimpinan dikatakan baik 

atau tidak tergantung dari ke aktifan kepemimpinan (Tobroni, 2005: 224). 



3 
 

Sehubungan dengan masalah pola kepemimpinan yang dilaksanakan di 

SMA Muhammadiyah Tolobali Kota Bima, di peroleh informasi bahwa kepala 

sekolah sebagai manajer atau pimpinan dapat melaksanakan kepemimpinan 

dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai prestasi yang diperoleh 

dengan baik bidang akademik maupun non akademik. Dengan demikian 

kepercayaan masyarakat yang masih memasukkan putera-putrinya di SMA 

Muhammadiyah Tolobali Kota Bima meskipun banyak sekolah baik negeri 

maupun swasta yang ada dalam kecamatan Rasa Na’e Barat. Selain itu sarana 

prasarana juga semakin meningkat, misalnya ruang computer yang dilengkapi 

dengan internet, lab bahasa, dan sarana pendidikan lain yang memadai.  

Dalam hal ini peningkatan sumber daya manusia terutama guru dan 

karyawan, kepala sekolah sangat memperhatinkan, bukti ada beberapa guru yang 

diberi ijin untuk melanjutkan program pasca sarjana, juga melalui kegiatan-

kegiatan ilmiah musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). 

Dalam lingkungan SMA Muhammadiyah Tolobali Kota Bima juga 

terciptana nuansa yang eligius, tentu hal ini tidak terlepas dari kerja sama yang 

baik antara kepala sekolah, guru-guru, dan karyawan lainnya. Nuansa religious 

vyang dimaksud dalam hal ini adalah suasana dimana kehidupan baik guru-guru 

tata usaha karyawan lainnya selalu hidup rukun meskipun ada sebagian kecil 

beragama non Islam. Untuk siswa beragama Islam setiap harinnya selalu member 

corak kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya, kebiasaan 

membaca do’a sebelum pelajaran dimulai dan setelah belajar selasai, kebiasaan 

membaca al-qur’an sepulu menit setiap hari jum’at kebiasaan mengucapkan 

salam, sholat duha, sholat berjama’ah dan sholat jum’at. 
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Semua kegiatan yang peneliti gambarkan di atas, berjalan rutin, setiap hari. 

Namun demikian juga ada kegiatan yang merupakan kegiatan yang bersifar 

religious yang dilaksnakan pada saat – saat tertentu saperti berkorban pada bulan 

Zulhijah, peringatan hari-hari besar Islam, mengadakan pondok ramadhan baik itu 

siswa maupun guru, dan mengadakan halal bihalal pada bula bulan syawal. 

Penelitian merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA 

Muhammadiyah Tolobali Kota Bima, karena keberhailan dalam mengelolah 

proses belajar mengajar sampai mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan 

sekolah maupun kepala sekolah dan guru-guru lainnya.  

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah: gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam menigkatkan mutu 

pendidikan di SMA Muhammadiyah Tolobali Kota Bima. Fokus penelitian ini 

selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub fokus sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

SMA Muhammadiyah Tolobali Kota Bima? 

2. Bagaimana pandangan staf terhadap kepemimpinan kepala sekolah?  

C. Tujuan Penelitian 

Sebagai penelitian pada umumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explore) gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA 

Muhammadiyah Tolobali Kota Bima. 
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Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus. 

Tujuan khususnya adalah menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan dua 

sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMA Muhammadiyah Tolobali Kota Bima. 

2. Untuk mendeskripsikan strategis kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMA Muhammadiyah Tolobali Kota Bima. 

D. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan peneliti : 

Kegunaan Teoritik 

1. Dapat memberikan kontribusi atau sumbangan secara ilmiah terhadap gaya 

kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

teoritis tentang gaya kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Kegunaaan Praktis 

1. Sebagai  sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan 

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan kepala sekolah 

2. Menjadi masukan bagi lembaga pendidikan di SMA Muhammadiyah Tolobali 

Kota Bima dalam kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan.  

3. Bagi kalangan akademis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan landasan 

penulisan penelitian selanjutnya tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
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E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah adalah merupakan penjelasan atas konsep penelitian 

yang ada dalam judul dan fokus penelitian. Penegasan istiah sangat berguna untuk 

memberikan pemahaman dan batasan yang jelas agar peneliti ini tetap terfokus   

pada kajian yang dinginkan penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu di 

tegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan 

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik 

yang bagus, kekuatan kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya 

kepemimpinan sekumpulan cirri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi 

bahwa agar sarana organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya 

kepemimpianan adalah pola prilaku dan strategi yang disukai dan sering 

diterapkan oleh pemimpin. Gaya kepemimpinan adalah pola menyelruh dari 

tindakan seorang pemimpin baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh 

bawahannya (Mulyadi, 2010: 41). 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-

orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang akan 

diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta 

persyaratan-persyaratan tentu seperti : latar belakang pendidikan, pengalaman, 

usia, pangkal dan integritas. 

Oleh karena itu, kepala sekolah pada hakikatnya adalah pejabat formal, 

sebab pengangkatan melalui proses  dan prosedur yang didasarkan atas peraturan 

yang berlaku. Secara sistim jabatan kepala sekolah sebagai pejabat atau 
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pengangkatan, pembinaan, tanggung jawab, dan teori H. Mintzberg 

(Wahjosumidjo, 2010: 85). 

3. Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan sebagai salah satu indikator untuk melihat produktivitas 

dan era hubungannya dengan masalah pengelolaan atau manajemen pada lembaga 

atau sekolah. Hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan “kegagalan mutu dalam 

suatu organisasi disebabkan oleh kelemahan manajemen” (Gaffar, 1994: 3). Salah 

satu upaya mengatasi mutu adalah dengan mempelajari kecerdasan emosional 

yang diterapkan kepala sekolah sebagai pengelolah (Rohiat, 2008: 19).  

Dan dapat dipertanggung-jawabkan bahwa, gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan mtu pendidikan di SMA Muhammadiyah Tolobali 

Kota Bima yang di maksud adalah di lihat dari input, proses dan output sesuai 

dengan tujuan program pendidikan. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di lembaga pendidikan sekolah telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Berdasarkan ekspolarasi peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian yang 

mempunyai relevansi dengan penelitan ini, di antaranya :  

Peneltian Muhammad Eka Mahmud (2001) dengan judul “kepemimpinan 

kepala sekolah Madrasah dalam melaksanakan inovasi pendidikan: studi kasus 

Madrasah Ibtidaiyah JendeRal Sudirman Malang. Penelitian ini memfokuskan 

kajiannya pada prilaku kepala Madrasah dalam proses pelaksanaan inovasi 

pendidikan di IMJS. 
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Kedua, Asrin (2006) dengan judul “Kpemimpinan Kepala Sekolah Pada 

Budaya Mutu Sekolah: Studi Multikasus di SMA 1 Agunga dan SMA Kartini 

Kota Bunga”. Penelitian ini fokus pada layanan, guru, dan staf, serta sarana dan 

prasarana sekolah dan strategi kepala sekolah dalam mempertahankan dan 

mengembangkan budaya mutu di sekolah.  

Ketiga, Darmanto (2009) dengan judul “Kepemimpinan Partisipatif 

Kepala Sekolah di SMP Negeri 3  Ngrambe Kabupaten Ngawi”. Penelitian ini 

fokus pada semua warga sekolah memajukan dan tujuan yang ditetapkan dalam 

peningkatkan kualitas pendidikan sekolah secara bersama-sama. 

Keempat, Nursalim (2009) dengan judul “kepemimpinan pendidikan: 

Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Tempursari, Kecamatan Mantingan, 

Kabupaten Ngawi”. Penelitian ini fokuskan pada tiga hal yaitu dari segi tujuan 

dilihat dari tercapainya outputnya siswa, proses dilihat dari kejelasan visi misi dan 

keberlangsungan dapat dilihat dari berupa pembagian tugas kerja yang jelas 

terhadap guru dan staf. 

Kelima, Zainudin (2008) dengan judul “Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Kediri Lombok Barat” 

penelitian ini fakus pada peran kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini 

mengambil subjek penelitian di SMA Muhammadiyah Tolobali Kota Bima yang 

berbeda dengan para penelitian di atas dan penelitian ini dengan judul gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA 

Muhammadiyah Tolobali Kota Bima. Sehingga batasan masalah dalam penelitian 
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ini difokus bagimana kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas 

input, proses, dan output, sehingga menghasilkan siswa yang unggul dan 

berkualitas, baik secara akademik maupun non-akademik.  

 


