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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam 

organisasi, baik buruk nya organisasi seringkali sebagian besar tergantung 

pada faktor pemimpin, berbagai riset juga telah membuktikan bahwa faktor 

pemimpin memegang peran penting dalam pengembangan organisasi, 

sedangkan faktor pemimpin yang sangat penting adalah karakter dari orang 

yang menjadi pemimpin tersebut sebagai mana dikemukakan oleh Covey 

(2005) bahwa 90 persen dari semua kegagalan pemimpin adalah kegagalan 

pada karakter. 

Secara definisi, kepemimpinan memiliki perbedaan pada berbagai hal. 

Namun demikian yang pasti ada dari definisi kepemimpinan adalah adanya 

suatu proses dalam kepemimpinan untuk memberikan pengaruh secara sosial 

kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut menjalakan suatu proses 

sebagaimana yang diinginkan oleh pemimpin. 

Orang-orang yang percaya pada teori sifat menyatakan bahwa pemimpin 

dianugrahi sifat-sifat yang lebih unggul, sehingga menyebabkan pemimpin 

tersebut berbeda dengan orang lainnya. Tinjauan lain dikemukakan oleh 

Mintzberg bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk melangkah keluar 
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dari budaya yang ada, dan melalui peroses perubahan evolusioner yang lebih 

adaptif. 

Dari beberapa teori diatas, dapat dilihat bahwa pemimpin harus mampu 

memberikan pengaruh kepada orang lain. Pada teori sifat seorang pemimpin 

memiliki sifat-sifat yang unggul yang mampu membawa orang lain pada suatu 

kondisi tertentu. Pada teori situasional, seorang pemimpin lahir dari situasi 

yang ada dan kemudian mempengaruhi orang lain menuju perubahan sesuai 

dengan tuntutan situasi yang ada. Sedangkan pada teori transformasional, 

seorang pemimpin harus mampu mentransformasi keluar dari budaya yang 

ada menuju budaya baru yang lebih baik. 

B. Model Kepemimpinan 

Model kepemimpinan didasarkan pada pendekatan yang mengacu kepada 

hakikat kepemimpinan yang berlandaskan pada perilaku dan keterampilan 

seseorang yang berbaur kemudian membentuk gaya kepemimpinan yang 

berbeda. Beberapa model yang menganut pendekatan ini, diantaranya adalah 

sebagai berikut.
6
 

1. Model Kepemimpinan Kontinum (Otokratis-Demokratis) 

Pemimpin memepengaruhi pengikutnya melalui beberapa cara, yaitu 

dari cara yang menonjolkan sisi ekstrem yang disebut dengan prilaku 

otokratis sampai dengan cara menonjolkan sisi ekstrem lainnya yang 

                                                           
6
 Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori Dan paktik 

(Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), hal, 58. 
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disebut dengan perilaku demokratis.
7
Perilaku otokratik pada umumnya 

dinilai bersifat negatif karena sumber kuasa atau wewenang berasal dari 

adanya pengaruh pimpinan.
8
Jadi, segala sesuatunya baik dalam 

pengambilan kebijakan, tanggung jawab, keputusan berada di tangan 

seorang pemimpin, sedangkan bawahannya dipengaruhi dengan ancaman 

dan hukuman. 

Namun di sisi lain gaya kepemimpinan yang bersifat otokratis ini 

memiliki kelebihan yaitu, dalam pengambilan keputusannya dapat 

bertindak cepat, dan rasa aman terhadap bawahannya, juga selalu 

memberikan arahan kepada bawahannya. 

Perilaku demokratis; perilaku kepemimpinan ini memperoleh sumber 

kuasa atau wewenangnya yang berawal dari bawahan. Hal ini terjadi jika 

bawahan dimotivasi dengan tepat dan pimpinan dalam melaksanakan 

pimpinannya beruhasaha mengutamakan kerja sama dan team work untuk 

mencapai tujuannya, dimana sipemimpin senang menerima saran, 

pendapat, dan bahkan menerima keritik dari bawahannya. Kebijakam 

disini terbuka bagi diskusi dan keputusan kelompok.
9
 

                                                           
7
 Maman Ukas, dalam Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori 

Dan paktik (Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), Ibid, hal, 58 
8
 E. Mulyasa, dalam Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara 

Teori Dan paktik (Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), ibid hal, 58 
9
 Maman Ukas, dalam Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori 

Dan paktik (Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), Ibid, hal, 59 
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Namun, kenyataannya perilaku kepemimpinan ini tidak mengacu pada 

dua model perilaku kepemimpinan yang ekstrem tersebut, tetapi memiliki 

kecenderungan yang terdapat diantara dua sisi ekstrem tersebut. 

2. Model Kepemimpinan Ohio 

Model kepemimpinan ini adalah yang paling komprenhensif dan 

mirip dengan teori perilaku dihasilkan oleh penelitian yang dimulai di 

Universitas State Ohio di sekitar tahun 1940.
10

Studi ini menyetujui untuk 

mengidentifikasi dimensi bebas dari perilaku pemimpin. Dalam 

penelitiannya, Universitas State Ohio  melahirkan dua faktor tentang gaya 

kepemimpinan, yaitu strukur inisiasi dan konsiderasi.
11

 

Strukur inisiasi mengacu pada perilaku pemimpin dalam 

menggambarkan hubungan antara dirinya dengan anggota kelompok kerja 

dalam upaya membentuk pola organisasi, saluran komunikasi, dan 

metode atau prosedur yang ditetapkan dengan baik.Adapun konsiderasi 

mengacu pada perilaku yang menunjukan persahabatan, kepercayaan 

timbal-balik, rasa hormat, dan kehangatan dalam hubungan antara 

pemimpin dan anggota staffnya (bawahan).
12

 

 

 

                                                           
10

 Stephen P. Robin, dalam Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara 

Teori Dan paktik (Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), ibid hal, 59 
11

 E. Mulyasa, dalam dalam Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara 

Teori Dan paktik (Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), Ibid, hal, 59 
12

 Shaun Tyson dan Tony Jackson, dalam dalam Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan 

Pendidikan Islam: Antara Teori Dan paktik (Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), ibid hal, 59 
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3. Model Kepemimpinan Likert (Likert’s Management System) 

Likert mengembangkan suatu pendekatan penting untuk memahami 

perilaku pemimpin. Ia mengembangkan teori kepemimpinan dua dimensi, 

yaitu orientasi  tugas dan individu. Melalui penelitian ini akhirnya Likert 

berhasil merancang empat sistem kepemimpinan seperti yang 

diungkapkan oleh Thoha, yang dikutip oleh E. Mulyasa, yaitu sistem 

otoriter, otoriter yang bijaksana, konsultatif, dan partisipatif.
13

 Penjelasan 

dari keempat sistem kepemimpinan tersebut adalah seperti yang di 

jabarkan pada bagian berikut ini: 

1) Sistem otoriter (sangat Otokratis). Dalam sistem ini pemimpin 

menentukan semua keputusan keputusan yang berkaitan dengan 

pekerjaan, dan memerintahkan semua bawahan untuk 

mengerjakannya. 

2) Sistem otoriter bijak (Otokratis Paternalistik). Perbedaan dengan 

sistem sebelumnya adalah terletak kepada adanya fleksibilitas 

pimpinan dalam menetapkan standar yang ditandai dengan meminta 

pendapat kepada bawahannya. 

3) Sistem konsultatif. Kondisi lingkungan kerja pada sistem ini 

dicirikan adanya pola komunikasi dua arah antara pemimpin dan 

bawahannya. 

                                                           
13

 E. Mulyasa, dalam dalam Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara 

Teori Dan paktik (Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), ibid hal, 60 
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4) Sistem partisipatif. Pada sistem ini, pemimpin memiliki gaya 

kepemimpinan yang lebih menekankan pada kerja kelompok sampai 

ditingkat bawah. Untuk menunjukan hal tersebut biasanya pemimpin 

menunjukan keterbukaan dan memberikan kepercayaan yang tinggi 

kepada bawahan. 

Dengan demikian, model kepemimpinan yang disampaikan oleh 

Likert ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari model-model 

yang dikembangkan oleh Universitas Ohio, yaitu dari sudut pandang 

struktur insiasi dan konsiderasi.
14

 

4. Model Kepemimpinan Managerial Grid 

Jika dalam model Ohio kepemimpinan ditinjau dari sisi struktur 

inisiasi dan konsideransinya , dalam model managerial grid yang 

disampaikan oleh Blake dan Mouton, seperti yang dikutip oleh E. 

Mulyasa, memperkenalkan model kepemimpinan yang ditinjau dari 

perhatiannya terhadap produksi atau tugas dan perhatian pada 

orang.
15

Perhatian pada produksi (tugas) adalah sikap pemimpin yang 

menekankan mutu keputusan, prosedur, mutu playanan staf, efisiensi 

kerja, dan jumlah pengeluaran.Sedangkan, perhatian kepada orang adalah 

                                                           
14

Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori Dan paktik 

(Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), ibid hal, 60-61. 
15

 E. Mulyasa, dalam  Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori 

Dan paktik (Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), Ibid,  hal, 61. 
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sikap pemimpin yang memeperhatikan anak buah dalam rangka 

pencapaian tujuan.
16

 

5. Kepemimpinan Situasional 

Model ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Hersey dan 

Blandchard yang berusaha menyatukan bersama pemikiran teorisi-teorisi 

utama untuk menjadi teori kepemimpinan situasional berdasarkan 

perilaku.
17

Artinya teori ini menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin 

dan situasi, mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau 

memperkirakan ciri-ciri pribadi ini, dan membantu pimpinan dengan garis 

pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan kepada kombinasi 

dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional.
18

 

6. Model Kepemimpinan Tiga Dimensi 

Model kepemimpinan ini dikembangkan oleh Reddin, model tiga 

dimensi ini, pada dasarnya merupakan pengembangan dari moel yang 

dikembangkan oleh Universitas Ohio dan model Managerial 

Grid.Perbedaan utama dari dua model ini adalah adanya penambahan satu 

dimensi pada model tiga dimensi, yaitu dimensi efektifitas, sedangkan 

                                                           
16

 Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori Dan paktik 

(Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), ibid hal, 61-62. 
17

 Shaun Tyson dan Tony Jackson, dalam Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan 

Islam: Antara Teori Dan paktik (Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), ibid hal, 65. 
18

 Wahdjosumidjo, dalam Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara 

Teori Dan paktik (Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), Ibid hal, 65. 
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dua dimensi lainnya yaitu dimensi prilaku hubungan dan dimensi prilaku 

tugas tetap sama.
19

 

Intisari dari model ini terletak pada pemikiran bahwa kepemimpinan 

dengan kombinasi perilaku hubungan dan perilaku tugas dapat saja sama, 

namun hal tersebut tidak menjamin memiliki efektifitas yang sama pula. 

Artinya, untuk setiap empat gaya utama perilaku kepemimpinan, pada 

masing-masing gaya tersebut ada gaya yang lebih atau kurang efektif.
20

 

Hal ini terjadi karena perbedaan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh 

sosok pemimpin dengan kombinasi perilaku hubungan dan tugas yang 

sama tersebut memiliki perbedaan. Secara umum, dimensi efektivitas 

lingkungan terdiri dari dua bagian, yaitu dimensi lingkungan yang efektif 

dan tidak efektif. 

C. Gaya Kepemimpinan 

Kepemimpinan kepala sekolah memegang teguh nilai-nilai yang 

menjadi acuan dalam bersikap, bertindak, dan mengembangkan sekolah yang 

dipimpinnya. Nilai-nilai yang menjadi keyakinan kepala sekolah dalam 

hidupnya sehingga apabila dalam memimpin sekolah bertentanggan atau 

menyimpang dari nilai-nilai yang diyakininya, langsung atau tidak langsung 

akan mempengaruhi kepercayaan dari sekolah yang dipimpinnya atau sekolah 

                                                           
19

 Shaun Tyson dan Tony Jackson, dalam Baharuddin, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan 

Islam: Antara Teori Dan paktik (Jogjakarta: 2012 Ar-Ruzz Media), Ibid hal, 68. 
20
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itu akan pudar. Karena sebenarnya nilai-nilai yang diyakini kepala sekolah 

merupakan ruh atau keyakinan dasar yang digunakan untuk bersikap dan 

bertindak. 

Dalam pandangan Islam nilai-nilai luhur itu adalah Iman, Islam, dan 

Ihsan.Nurcholis Majid berpendapat setiap pemeluk agama Islam mengetahui 

dengan pasti bahwa Islam tidak absah tanpa Iman, dan iman tidak sempurna 

tanpa Ihsan.Sebaliknya, Ihsan adalah mustahil tanpa Iman, dan Iman juga 

tidak mungkin tanpa inisial Islam. Ketiga kata itu saling melengkapi, dan 

harus bersemayam pada diri seorang muslim.
21

 

Perilaku kepemimpinan sering disebut gaya kepemimpinan, gaya 

kepemimpinan memiliki beragam gaya dari beberapa ahli yang berbeda. Gaya 

kepemimpinan menurut Tobroni dalam bukunya “The Spiritual Leadership” 

terdapat tiga gaya, dengan uraian sebagai berikut:
22

 

1. Kepemimpinan transaksional ialah pemimpin yang menjelaskan kepada 

anggotanya tentang kebutuhan yang diinginkan dan anggotanya 

mengenali apa yang diharapkan oleh pemimpin. Pemimpin memiliki rasa 

percaya diri dalam memenuhi persyaratan peran dan pengikut mengenali 

nilai hasil yang diharapkan. 

2. Kepemimpinan transformasionalialah seorang pemimpin sebagai 

inspirator dan motivator bagi anggotanya untuk mencapai hasil-hasil yang 

                                                           
21

 Mardiyah, Kepemimpinan Kyai  dalam Memelihara Bdaya Organisasi (Malang: 2013), 

hal.64. 
22

 Tobroni, The Spiritual Leadership (Malang: 2010), hal. 30-32.  
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diinginkan. Pemimpin tidak hanya mendorong anggotanya untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi seorang pemimpin juga merubah 

perilaku atau sikap anggotanya dan merubah nilai-nilai dasar anggotanya 

melalui pemberdayaan. 

3. Kepemimpinan spiritual ialah kepemimpinan yang memperhatikan 

kebutuhan akhirat karena sangat menjaga nilai-nilai etis dan nilai spritual. 

Kepemimpinan spiritual berdasarkan dengan nilai-nilai religiyakni 

kepemimpinan yang lebih mendasar pada iman dan hati. 

Ketiga gaya kepemimpinan di atas apabila di dalam dunia pendidikan dan 

dalam ruang lingkup sekolah ialah seorang kepala sekolah yang menjelaskan 

kepada guru dan staf-staf lainnya tentang apa yang akan kepala sekolah 

lakukan untuk memajukan sekolah seperti menjelaskan tentang program kerja, 

kebijakan-kebijakan kepala sekolah dan lainnya. Sedangkan anggotanya 

melaksanakan apa yang telah dijelaskan oleh kepala sekolah (transaksional). 

Kepala sekolah  menjadi inspirator dan motivator anggotanya guna 

meningkatkan kualitas kerja para anggota yang berpengaruh pada kemajuan 

sekolah (transformasional). Kepala sekolah tidak hanya sebatas mencari 

jabatan, pangkat, kekayaan dan kekuasaan tetapi kepala sekolah juga mampu 

memasukkan nilai Islam di sekolah dan memiliki hati dan jiwa yang bersih 

(inner beauty). 
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Sedangkan gaya kepemimpinan menurut Kurt Lewin yang telah dikutip 

oleh Baharudin dan Umiarso dalam bukunya Kepemimpinan Pendidikan Islam 

terdapat tiga gaya kepemimpinan, dengan uraian sebagai berikut:
23

 

1. Otokratis. Gaya ini pemimpin bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan 

tertib. Pemimpin dengan gaya ini menuntut bawahan untuk patuh pada 

peraturan dan intruksi-intruksinya. 

2. Demokratis. Pemimpin dalam gaya demokratis ini menganggap dirinya 

memiliki posisi yang sama dan merupakan bagian dari bawahannya 

dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggup jawab. 

3. Laissezfaire. Gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin tidak ikut 

campur tangan, tidak terlalu ambil inisiatif. Pemimpin hanya 

menyampaikan tujuan kepada bawahan dan menerima laporan-

laporannya. Hal ini, dapat memberikan kesempatan kepada bawahannya 

untuk bekerja keras tanpa kekangan. 

Dua gaya diatas memiliki kesamaan gayakepemimpinan menurut A.M. 

Mangunhardja dalam bukunya Baharuddin dan Umiarso yaitu memiliki gaya 

otokratis dan demokratis. Namun ada perbedaan gaya yakni A.M. 

Mangunhardja memiliki gaya Laissezfaire dan Baharuddin dan Umiarso 

memiliki gaya kepemimpinan liberal yakni seorang pemimpin tidak 

                                                           
23

 Baharuddindan Umiarso, kepemimpinan Pendidikan dalam Islam (Yogyakarta: 2012), 

Op.Cit hal. 56. 
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merumuskan permasalahan dan menuntut bawahan untuk dapat menemukan 

permasalahan dan menemukan solusinya. 

D. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan unsur terpenting di dalam 

sebuah organisasi sekolah, ia merupakan sosok paling berperan didalam 

sekolah. Keberadaan seorang kepala sekolah, ditinjau dari tugas dan fungsinya 

dapat dipandang sebagai fenomena kepemimpinan yang unik.Gikatakan unik 

karena sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks. Bersifat kompleks 

karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat beragai dimensi yang 

satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Ciri-ciri yang 

menempatkan sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses 

belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia. 

Karena sifatnya yang kompleks dan unik tersebutlah, sekolah sebagai 

organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi.Keberhasilan sekolah 

adalah keberhasilan kepala sekolah.Kepala sekolah yang berhasil apabila 

mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan 

unik, serta mampu melaksanakan peran kepala sekolah sebagai seorang yang 

diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. 

Berdasarkan uraian diatas menunjukan betapa pentingnya peran kepala 

sekolah dalam menggerakan kehidupan sekolah mencapai tujuan. Ada dua hal 

yang perlu di perhatikan dalam rumusan tersebut yaitu sebagai berikut: 
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a. Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi 

penggerak kehidupan sekolah. 

b. Kepala sekolah harus mampu memahami tugas dan fungsi mereka demi 

keberhasilan sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa. 

Sesuai dengan ciri-ciri sekolah sebagai organisasi yang bersifat kompleks 

dan unik tugas dan fungsi kepala sekolah seharusnya dilihat dari berbagai 

sudut pandang. Dari sisi tertentu kepala sekolah dapat dipandang sebagai 

pejabat formal, sedangkan dari sisi lain seorang kepala sekolah dapat berperan 

sebagai manajer, sebagai pemimpin, sebagai pendidik dan tidak kalah penting 

kepala sekolah juga berperan sebagai staf. 

1. Kepala sekolah sebagai pejabat formal 

Di dalam lungkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui dua 

bentuk, yaitu: kepemimpinan formal (formal leadership) dan 

kepemimpinan informal (informal leadership). Kepemimpinan formal 

terjadi apabila di lingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam 

organisasi tersebut di isi oleh orang-orang yang ditunjuk atau dipilih 

melalui proses seleksi. Sedangkan kepemimpinan informal terjadi, 

dimana kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi diisi oleh orang-

orang yang muncul dan berpengaruh kepada orang lain karena kecakapan 

khusus atau berbagi sumber yang dimilikinya dirasakan mampu 
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memecahkan persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan dari 

anggota organisasi yang bersangkutan. 

Oleh sebab itu, kepala sekolah pada hakikatnya merupakan pejabat 

formal, sebab pengankatannya melalui suatu proses dan prosedur yang 

didasarkan atas peraturan yang berlaku. Setara sistem jabatan kepala 

sekolah sebagai pejabat atau pimpinan formal dapat diuraikan melalui 

berbagai pendekatan: pengankatan, pembinaan, tanggung jawab,dan teori 

H. Mintzberg. 

2. Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, 

memimpin dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta 

pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah diterapkan. 

Ada tiga hal penting yang perlu di perhatikan dari definisi di tersebut, 

yaitu: 

a. Proses, adalah suatu cara yang sistematik dalam mengerjakan sesuatu. 

Manajemen sebagai suatu proses, karena semua manajer 

bagaimanapun juga dengan ketangkasan dan keterampilan yang 

khusus, mengusahakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan 

tersebut dapat didayagunakan untuk mencapai tujuan yang telah di 

rencanakan, kegiatan-kegiatan tersebut: 
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1) Merencanakan, dalam arti kepala sekolah harus benar-benar 

memikirkan dan merumuskan dalam suatu program tujuan dan 

tindakan yang harus dilakukan; 

2) Mengorganisasikan, berarti bahwa kepala sekolah harus mampu 

menghimpun dan mengoordinasikan sumberdaya manusia dan 

sumber-sumber material sekolah; 

3) Memimpin, dalam arti kepala sekolah mampu mengarahkan dan 

mempengaruhi seluruh sumberdaya manusia untuk melakukan 

tugas-tugasnya yang esensial; 

4) Mengendalikan, dalam arti kepala sekolah memperoleh jaminan, 

bahwa sekolah berjalan mencapai tujuan. Apabila terdapat 

kesalahan  diantara bagian-bagian yang ada dari sekolah tersebut, 

kepala sekolah harus memberikan petunjuk dan meluruskan. 

b. Sumberdaya suatu sekolah, meliputi dana, perlengkapan, informasi, 

maupun sumberdaya manusia, yang masing-masing berfungsi sebagai 

pemikir, perencana, pelaku, serta pendukung untuk mencapai tujuan. 

c. Mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dari paparan diatas menjelaskantujuan kepala sekolah adalah usaha 

untuk mencapai tujuan akhir yang bersifat khusus (specific end) . Apapun 

tujuan dari spesifik dan organisasi tertentu, manajemen adalah merupakan 

proses, melalui manajemen tersebut tujuan dapat dicapai. 
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3. Kepala Sekolah Sebagai Seorang  Pemimpin 

Menurut para ahli, seperti Koontz Cs, dan Hick Cs menyimpulkan 

bahwa kepala sekolah sebagaimana seorang pemimpin dituntut selalu: 

a. Bertanggung jawa agar para guru, staf, dan siswa menyadari akan 

tujuan sekolah yang telah ditetapkan, dengan kesadaran tersebut para 

guru, staf, dan siswa dengan penuh semangat, keyakinan 

melaksanakan tugas masing-masing dalam mencapai tujuan sekolah. 

b. Agar guru, staf dan siswa melaksanakan tugas-tugas dengan penuh 

kesadaran, maka setiap kepala sekolah bertanggung jawab untuk 

menyediakan segala dukungan, peralatan, fasilitas, sebagai peraturan 

dan suasana yang mendukung kegiatan. 

c. Kepala sekolah juga harus mampu memahami motivasi setiap guru, 

staf dan siswa, mengapa mereka bersikap dan berprilaku baik yang 

bersifat positif maupun reaksi yang tidak mendukung. 

d. Kepala sekolah harus tampil sebagai sosok yang selalu dihargai, 

terpercaya, diteladani, dituruti segala perintahnya, sehingga kepala 

sekolah sebagai seorang pemimpin betul-betul berfungsi sebagai 

sumber inspirasi bawahan. 

e. Kepala sekolah harus selalu dapat menjaga memelihara keseimbangan 

antara guru, staf dan siswa disatu pihak dan kepentingan sekolah serta 

kepentingannya masyarakat dipihak lain. Sehingga tercipta suasana 
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keseimbangan, keserasian, antara kehidupan sekolah dan masyarakat 

(equilibrium). 

f. Tiap kepala sekolah harus menyadari bahwa esensi kepemimpinan 

adalah kepengikutan (the followership). artinya kepemimpinan tidak 

akan terjadi apabila tidak didukung pengikut atau bawahan. Bawahan 

dalam hal ini adalah para guru, staf dan siswa. 

g. Memberikan bimbingan, mengadakan koordinasi kegiatan 

mengadakan pengendalian/pengawasan dan mengadakan pembinaan 

aga masing-masing anggota/bawahan memperoleh tugas yang wajar 

dalam beban dan hasil usaha bersama. 

h. Untuk mengatasi permasalahan matarantai pengelolaan kepala sekolah 

yang sebenarnya sangat menentukan terciptanya kepala sekolah yang 

profesional, dipakailah kerangka piker BB Model, seperti dalam 

gambar 1.1. 

Kepemimpinan kepala sekolah, adalah salah satu perwujudan  

kepemimpinan nasional, yaitu kepemimpinan pancasila, satu potensi atau 

kekuatan yang mampu memberdayakan segala sumber daya masyarakat 

dan lingkungan yang dijiwai oleh sila-sila pancasila mencapai tujuan 

nasional dalam situasi tertentu. 

Oleh sebab itu, kepemimpinan kepala sekolah sebagai salah satu 

pelaksanaan kepemimpinan nasional yang bertujuan mencerdaskan 
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kehidupan bangsa, harus diwujudkannya kepemimpinan pancasila yang 

memiliki watak dan berbudi luhur, yang mencakup: pola pikir, asas, 

watak dan kepribadian yang utuh, dua belas sifat-sifat kepemimpinan, 

sikap dan prilaku. 

4. Kepala Sekolah Sebagai Pendidik 

Memahami arti pendidik tidak cukup dengan berpegang konotasi yang 

terkandung dalam definisi pendidikan, melainkan harus dipelajari 

keterkaitannya dengan makna pendidikan, sasaran pendidikan, bagaimana 

strategi pendidikan itu dilaksanakan. 

- Pendidik adalah orang yang mendidik. Sedang mendidik diartikan 

memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan 

pikiran sehingga pendidikan dapat diartikan proses pengubahan sikap 

dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.
24

 

- Educator, person whose work to educate others; teacher atau a 

specialist in the science of education; authority on educational 

problem, theoris and methods. Sedang kata educate bersinonim dengan 

kata: instruct, discipline, train develop. 

                                                           
24

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia, Edisi Pertama, 1928, Edisi Pertama, Perum. Hlm. 204, dikutip oleh Wahdjosumidjo, 

”Kepala Sekolah sebagai Pendidik”, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik Dan 

Permasalahannya, (Jakarta: 2010) , hal. 122. 
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Berdasarkan beberapa definisi dapat memeberikan indikasi bahwa 

proses pendidikan disampin secara khususdilaksanakan melalui sekolah, 

dapat diselenggarakan di luar sekolah yaitu melalui keluarga dan 

masyarakat. Bahkan diantara para pakar berpendapat, bahwa pendidikan 

secara klasik, merupakan usaha sistematik untuk mengalihkan 

pengetahuan seorang kepada orang lain.
25

 

Sebagai perbandingan dapat dilihat dari sumber lain yang memberikan 

perumusan, bahwa: 

- Educator, one who or that which educate 

Sedang educate, to advance (menanamkan, meningkatkan) the mental, 

arsthetic, physical or moral development of esp, by teaching or schooling. 

Oleh sebab itu ditegaskan bahwa, education 

- The process importing (menanamkan) or acquiring (memperoleh) 

skills for a particular trade or procession; instructional and discipline 

in general. 

Dan seseorang dikatakan educationist─ benar-benar mengetahui (one 

well versed) in educational theory and method; professional educator.
26

 

                                                           
25

 Siagian, sondang P., Prof. Dr., Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi, 1982, 

Penerbit  Gunung Agung, hlm.22, dikutip oleh Wahdjosumidjo, ”Kepala Sekolah sebagai Pendidik”, 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik Dan Permasalahannya, (Jakarta: 2010) , hal. 123. 
26

 Wahdjosumidjo, Kepemimpinan kepala sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, 

(Jakarta: 2010 Rajawali Press), hal. 122-123 
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Betapa berat dan mulia peran seorang kepala sekolah sebagai pendidik 

apabila dikaitkan dengan berbagai sumber di atas. Sebagai seorang 

pendidik dia harus mampu menanamkan, memajukan dan meningkatkan 

paling tidak empat macam nilai, yaitu: 

a. Mental, hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia; 

b. Moral, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai 

perbuatan, sikap dan kewajiban atau moral yang diartikan sebagai 

akhlak, budi pekerti dan kesusilaan; 

c. Fisik, hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, 

kesehatan dan penampilan manusia secara lahiriah; 

d. Artistik, hal-hal yang dengan kepekaan manusia terhadap seni dan 

keindahan. 

Terakhir yang perhatikan oleh setiap kepala sekolah terhadap perannya 

sebagai pendidik, mencakup dua hal pokok, yaitu sasaran atau kepada 

siapa perilaku sebagai pendidik itu diarahkan.Sedang yang kedua yaitu, 

bagai mana peranan sebagai pendidik itu dilaksanakan. 

Ada tiga kelompok sasaran utama, yaitupara guru atau tenaga 

fungsional yang lain, tenaga administratif (staf) dan kelompok para siswa 

atau peserta didik.Ketiga sasaran tersebut berupa manusia yang memiliki 

unsur kejiwaan dan fisik yang berbeda-beda antara manusia yang satu 

dengan yang lainnya.Seperti diketahui kehidupan manusia selalu 
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dikendalikan dan ditentukan oleh faktor-faktor psikis yang ada didalam 

dirinya serta kondisi fisik yang dimilikinya. 

5. Kepala Sekolah Sebagai Staf 

Salah satu peran kepala sekolah, adalah sebagai seorang pejabat 

formal, atau sebagai pemimpin formal.Oleh sebab itu, kedudukannya 

yang formal, pengangkatan, pembinaan, dan tanggung jawabnya terikat 

oleh serangkaian berbagai ketentuan dan prosedur. 

Sebagai seorang pejabat formal, kepala sekolah mempunyai tanggung 

jawab terhadap atasan, yaitu: 

1. Wajib loyal dan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh atasan 

2. Wajib melakukan konsultasi atau memberikan laporan tentang 

pelaksaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

3. Wajib selalu memelihara hubungan yang bersifat hierarki antara kepala 

sekolah dengan atasan; 

4. Wajib menjaga dan mengamankan hal-hal yang bersifat rahasia yang 

berkaitan dengan kedudukan atasan dan organisasi. 

Berada sebagai staf karena kepala sekolah berperan di dalam 

lingkungan organisasi yang lebih luas atau di luar sekolah di bawah 

kepemimpinan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung 

(subordinated), yang berperan sebagai atasan kepala sekolah. 
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Oleh sebab itu sebagai bawahan, kepala sekolah juga melakukan tugas-

tugas sebagai staf, artinya seorang yang bertugas membantu atasan dalam 

proses pengelolahan organisasi. 

Pengertian membantu atasan, mengandung arti memberikan saran, 

pendapat, pertimbangan serta nasihat dalam: 

a. Merencankan dan mengendalikan kegiatan 

b. Pengambilan keputusan dan kegiatan manajemen yang lain; 

c. Memecahkan masalah yang dihadapi; 

d. Mengkoordinasi kegiatan operasional; dan 

e. Melakukan penilaian. 

Agar tugas kepala sekolah sebagai staf dalam membantu atasan, dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kepala sekolah selalu: 

1. Melihat, memperhatikan dan mencari cara-cara baru untuk maju; 

2. Memberikan informasi yang diperlukan tentang sebab-sebab dan 

akibat suatu tindakan; 

3. Memiliki perasaan prioritas, cara berpikir tepat waktu, strategi, 

perspektif, dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya; 

4. Menyadari kedudukannya sebagai pemikir (braintrust), atauotak 

(brainpower), dari pemimpin, bukan sebagai pemberi keputusan 

maupun perintah. 
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Memperhatikan tugas-tugas staf tersebut, memberikan indikasi bahwa 

hakikat pekerjaan staf adalah: 

a. Merupakan bagian integral daripada kegiatan yang harus terselenggara 

dilingkungan organisasi; 

b. Mendukung kegiatan manajemen dan berpean membantu atasan atau 

pemimpin untuk menjadi lebih efektif; 

c. Meningkatkan kemampuan kerja dan mewujudkan perbaikan-

perbaikan yang diperlukan; dan 

d. Meningkatkan produktivitas organisasi sebagai satu keseluruhan. 

Tugas-tugas sebagai staf kepala sekolah hanya dapat berhasil efektif, 

apabila setiap kepala sekolah menyadari dan memahami perannya sebagai 

staf, serta mampu mewujudkan dalam perilaku dan perbuatan, macam-

macam persyaratan pemimpin dan sebagai staf, yang mencakup butir-

butir nilai sebagai berikut: 

1. Memiliki kualitas umum kepemimpinan; 

2. Memiliki persyaratan khusus kepemimpinan; 

3. Menguasai teknik pengendalian; 

4. Pandai menyesuaikan diri; 

5. Taat pada norma, etika, dan hierarki organisasi; 

6. Mampu menciptakan suasana keterbukaan; 

7. Bersifat terbuka terhadap kritik; 
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8. Menguasai situasi dan kondisi bawahan; 

9. Kemampuan mengendalikan diri; 

10. Menguasai kemampuan menganalisis situasi; 

11. Memiliki keahlian khusus; 

12. Taat pada hubungan dan tata kerja yang berlaku; 

13. Loyal terhadap birokrasi yang berlaku; 

14. Kemauan bekerja keras; 
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E. Fungsi Kepeimpinan Kepala Sekolah 

Berbagai macam perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat, 

seperti krisis politik, budaya, pendidikan dan moral yang telah lama melanda 

Indonesia menyebabkan kesulitan dalam menemukan sosok seorang pemimpin 

ideal yang memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. 

Sudah banyak ditemui pemimpin-pemimpin yang sebenarnya kurang layak  

dalammengemban amanah kepemimpinannya.  

Begitu juga dalam dunia pendidikan, tidak sedikit pemimpin-pemimpin 

pendidikan amatiran yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas tentang 

lembaga pendidikan atau sekolah yang dipimpinnya. Keadaan seperti ini, dapat 

mengakibatkan buruknya iklim dan budaya sekolah, bahkan dapat menimbulkan 

konflik-konflik negatif dan sters para bawahan yang telah dipimpinnya.Hal ini 

tentu membutuhkan penanganan yang serius, karena kepemimpinan pendidikan 

merupakan salah satu kunci sukses untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.
27

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan diatas, maka 

kepemimpinan pendidikan seperti kepala sekolah sangat mempengaruhi 

kualitas pendidikan.Dalam hal ini maka, fungsi kepemimpinan perlu 

diperhatikan. Adapun fungsi kepemimpinan menurut James A.F. Stoner 

adalah agar kelompok dapat beroprasi secara efektif, seorang pemimpin 

mempunyai dua fungsi pokok, yaitu:  

                                                           
27

 E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: 2012), hal.17. 
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1) Task related dan problem solving function, dalam fungsi ini pemimpin 

memberikan saran dalam pemecahan masalah serta memberikan 

sumbangan informasi dan pendapat; 

2) Group maintenance function dan social function meliputi pemimpin 

membantu kelompok beroperasi lebih lancar, pemimpin memberikan 

persetujuan atau melengkapi anggota kelompok lain, misalnya 

menjembatani kelompok yang sedang berselisih pendapat, memerhatikan 

diskusi-diskusi kelompok. Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang 

pemimpin yang mampu menampilkan kedua fungsi tersebut dengan 

jelas.
28

 

Kedua fungsi tersebut berlaku pula bagi pemimpinpendidikan yakni 

kepala sekolah. Seperti, task related dan problem solving function ialah 

pemecahan masalah yang ada dalam lingkungan sekolah, maka kepala sekolah 

dapat memberikan saran, informasi, dan pendapat sebagai jalan keluar 

permasalahan. Begitu juga dengan group maintenance function dan social 

function, yang mana kepala sekolah memberi pengarahan, pembinaan, 

mengayomi para staf, guru, dan peserta didik dalam segala 

permasalahan.Seperti, menengahi ketika ada perselisihan, memperhatikan 

diskusi-diskusi dalam rapat sekolah. 

 

                                                           
28

 Wahjosumidjo, Kepemimpian Kepala Sekolah: Tinajuan Teoritik dan Permasalahannya 

(Jakarta: 2010), hal. 41-42. 
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F. Manajerial Skills 

Allah SWT menciptakan segala sesuatu tidak lepas dari manfaatnya, 

begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan di muka bumi bukan tanpa 

sebab, melainkan sebagai pemimpin di muka bumi, seperti yang di firmankan 

oleh Allah SWT dalam Al-Qur‟an: 

َِخل يَفةِ َِكةِ ئِ ْلَملَِقَاَلِرَبَُّكِلِ ْذَِوإِ   إ نِّىَِجاَعٌلِف ىِاْْلَْرض 

Artinya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

“sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.  

(QS. Al-Baqara: 30).
29

 

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpintentu memiliki tanggung jawab 

yang harus diselesaikan.Oleh karena itu, kinerja seorang pemimpin 

merupakan hal yang sangat penting, karena dengan kemampuan inilah semua 

elemen dalam organisasinya dapat diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

organisasi.Melalui kinerja yang tinggi seorang kepala sekolah dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan lembaganya, namun dalam mewujudkan tujuan 

lembaga yang dipimpinnya tentu tidak bekerja seorang diri.Semua sumber 

daya yang ada di lembaga pendidikan harus mendukung program kerja yang 

telah dirancang dalam periode kepemimpinannya. 

                                                           
29

 QS. Al-Baqarah [2]:30 
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Untuk menggerakan semua sumber daya, kepala sekolah sangat 

memerlukan keahlian sehingga sumber daya tersebut dapat dikerahkan secara 

optimal. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa seorang pemimpin 

memang harus memiliki keahlian terutama keahlian manajerial . 

Terkait dengan perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam 

suatu organisasi, maka segala aktivitas manajerial tentunya harus 

dijalankan.Aktivitas yang harus dijalankan berupa perencanaan program kerja, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Elaborasi fungsi 

manajemen tersebut akan berjalan dengan baik jika seluru komponen 

berkolaborasi secara solid. Agar seluruh komponen dapat berkolaborasi seca 

solid, kepala sekolah harus memiliki kemampuan managerial skills yang 

meliputi:1)Technical Skills; 2) Interpersonal skills; 3) Conceptual skills; 4) 

Diagnostic skills; 5) Analytic skills 

G. Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif 

Betapa luas, penting dan strategisnya peranan kepala sekolah dalam 

sebuah lembaga pendidikan, disamping perannya sebagai seorang pemimpin, 

kepala sekolah juga berfungsi sebagai pejabat formal, sebagai manajer, 

sebagai pendidik, dan sebagai staf. Masing-masing telah diuraikan secara jelas 

tentang tugas pokok serta ciri-ciri yang berbeda-beda satu dengan yang 

lainnya. 

Satu hal yang barangkali tidak pernah diungkap didalam pembicaraan 

maupun tulisan-tulisan, yaitu peranan kepala sekolah sebagai staf. 



43 

 

Dalam pengertian seorang atau kelompok orang yang bertugas untuk 

membantu pimpinan dalam proses pengelolahan suatu organisasi. Dengan 

demikian peranan kepala sekolah sebagai staf: 

1. Memberikan ketegasan bahwa jabatan kepala sekolah  adalah suatu jabat 

hirarkis, subordinated pada jabatan yang lebih tinggi, sehingga disamping 

jabatan struktural tertinggi di tingkat sekolah, jabatan kepala sekolah juga 

merupakan jabatan yang bertanggun jawab untuk membantu atasan, 

jabatan yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan 

atau intruksi; 

2. Karena kedudukannya sebagai staf, kepala sekolah terikat untul loyal, 

dalam arti melakasanakan, mengamankan perintah dan kebijakan atasan, 

ikut membantu memecahkan masalah yang dihadapi pimpinan. 

Disamping keberadaan sekolah, peranan utama sebagai tempat proses 

belajar mengajar, yaitu agar terwujudnya sekolah sebagai wawasan 

widyatamandala, di jabarkan pula keberadaan sekolah sebagai sistem sosial, 

sistem terbuka dan sekolah harus selalu melakukan hubungan kerja sama yang 

akrab dengan sekolah dengan kepentingan masyarakat. Sekolah memerlukan 

dukungan masyarakat, sebaliknya masyarakat memerlukan sekolah. 

Kategori ketiga, yaitu tanggung jawab kepala sekolah tentang pembinaan 

terhadap program pengajaran, sumber daya manusia, sumber daya material 
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dan pembinaan terhadapa hubungan kerja sama antara sekolah dan 

masyarakat. 

Dengan demikian, keberhasilan sekolah tidak hanya bermuara pada 

tercapainya program pengajaran, melainkan seluruh sasaran pembinaannya 

yang mencakup sumber daya manusia, sarana, dan hubungan kerjasama antara 

sekolah dengan masyarakat harus dapat diraih secara seimbang. 

Dalam proses pembinaan inilah, kekuatan atau kewibawaan 

kepemimpinan kepala sekolah harus mampu menggerakan seluruh peranan 

kepala sekolah baik sebagai pejabat formal, manajer, pendidik dan sebagai 

staf, dalam efektivitas sekolah. Oleh sebab itu, jabatan kepala sekolah harus 

selalu didukung oleh kemampuan dasar manajerial, sifat dan watak, 

pengetahuan dan keterampilan profesional, pelatihan dan pengalaman, 

specialized skill, karakter pribadi, dan kualitas latar belakang. 

H. Keterpaduan Sekolah Islam Terpadu Dan Pesantren 

1. Kajian Umum Sekolah Islam Terpadu 

Sekolah Islam terpadu merupakan pendatang baru dalam kancah 

pendidikan di Indonesia sehingga lembaga ini memiliki pilhan yang 

fleksibel terhadap kurikulum yang diterapkan. Meskipun demikian, 

ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipakai ketika 

pemilihan kurikulum yang akan diterapkan salah satunya adalah, 
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karena berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

maka lembaga ini harus memilih antara kurikulum kementrian 

pendidikan dan kebudayaan dengan kurikulum kementrian agama. 

Pertimbangan ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan nilai plus 

kepada para pengguna lembaga pendidikan tersebut.
30

 

Secara administratif lembaga pendidikan yang berada dibawah 

naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan nama 

SD, SMP, dan SMU. Meskipun hal ini terjadi lebih kepada 

pertimbangan pragmatis saja. Karena menggunakan nama Sekolah 

Islam Terpadu (SMP IT) maka mau tidak mau sekolah Islam terpadu 

juga harus mengikuti kurikulum Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, meskipun terdapat modifikasi di dalam kurikulum 

Sekolah Islam Terpadu. 

Oleh karenanya jika kita melihat struktur kurikulum yang 

digunakan Sekolah Islam Terpadu adalah merupakan bagian integral 

dari sistem pendidikan nasional, sekolah Islam Terpadu menganggap 

bahwa dengan memberikan mata pelajaran umum maka dapat menjadi 

alat untuk membekali para lulusan dalam mengembangkan profesi 

masa depan anak didik baik sebagai seorang insinyur, ekonom, dokter, 

dan profesi-profesi di bidang lainnya. 
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Perpaduan antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran 

keagamaan menjadi cirikhas dalam struktur kurikulum Sekolah Islam 

Terpadu.Karenanya Sekolah Islam Terpadu ingin 

mengimplementasikan integrasi ilmu dalam kurikulumnya.Dalam 

aplikasinya, Sekolah Islam Terpadu memang merupakan sekolah yang 

menerapkan pendekatan penyelengaraan dengan memadukan 

pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi suatu jalinan 

kurikulum.Sekolah Islam Terpadu juga menekankan keterpaduan 

dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah 

kognitif, afektif, dan konatif.Dan juga memadukan pendidikan aqliyah, 

ruhiyah, dan jasadiyah.Dalam penyelenggaraanya memadukan 

keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu sekolah, 

rumah, dan masyarakat.
31

 

2. Kajian Umum Pendidikan Pesantren 

a. Terminologi dan kategorisasi pesantren 

Dalam pemakaian sehari-hari, istilah pesantren bisa disebut 

dengan pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok 

pesantren. Pondok pesantren menurut M. Arifin berarti, suatu 

lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui 

keberadaanya oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama dimana 

santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian 
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atau sekolah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari 

leader ship sorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas 

yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal. 

Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama 

para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bamboo, atau berasal 

dari kata bahasa Arab “funduk”  yang artinya hotel atau asrama. 

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe 

di depan dan akhiran an  berarti tempat tinggal para santri. Professor 

Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahsa tamil, yang 

berarti guru mengaji, sedang C.C. Berg berpendapat bahwa istilah 

tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berari 

orang yang tahu  uku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana 

ahli kita suci agama Hindu. Dari usul kata santri pula banyak sarjana 

berpendapat bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah lembaga 

pendidikan keagamaan  bangsa Indonesia pada masa menganut 

agama Hindu Buddha yang bernama “mandala” yang di Islamkan 

oleh paya kyai 

b. Sistem Pengajaran Pesantren 

Pengajian dasar dirumah, langgar dan masjid diberikan secara 

individual.Seorang murid mendatangi seorang guru yang 

membacakan beberapa baris Qur‟an atau kitab-kitab bahsa Arab dan 
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menerjemahkannya kedalam bahasa derah masing-masing diseluruh 

wilayah Indonesia. 

Murid diharuskan menguasai pembacaan dan terjemahan tersebut 

secara tepat dan hanya bisa menerima tambahan pelajaran bila telah 

berulang-ulang mendalami pelajara sebelumnya. 

Metode utama sistem pengajaran dilingkungan pesantren adalah 

sistem bandongan atau seringkali juga disebut sistem weton.Dalam 

sistem ini sekelompok murid mendengarkan guru yang membaca, 

menerjemahkan, menerangkan bahkan seringkali mengulas buku-

buku Islam dalam baha Arab. 

Ada pual sistem sorogan  yang mana sistem ini merupakan bagian 

yang paling sulit dari keseluruhan sistem pendidikan pesantren, sebab 

sistem sorogan menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin 

pribadi guru pembimbing dan murid. Sistem sorogan terbukti sangat 

efektif sebagai taraf pertama bagi seorang murid yang bercita-cita 

menjadi seorang alim.Sistem ini memungkinkan seorang guru 

mengawasi, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan 

seorang murid dalam menguasai bahasa Arab.
32
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c. Kurikulum Pesantren 

Kurikulum adalah salah satu kelompok pengajaran dan 

pengalaman yang di peroleh si pelajar dibawah bimbingan sekolah 

atau suatu perangkat mata pelajaran mengenai bidang keahlian 

khusus. Jadi kurikulum megandung dua sisi, yaitu: mata pelajaran 

(ilmu pengetahuan itu sendiri) dan sistem atau metode penyampaian 

pelajaran tersebut. 

Ajaran agama Silam sudah pasti dipraktekan di pondok-pondok 

pesantren, baik sebagian maupun keseluruhan. Dalam hal ini pondok 

pesantren mengajarkan agama yang bersumber dari wahyu Illahi 

yang berfungsi memberikan petunjuk dan meletakan dasar keimanan 

dalam hal ketuhanan (ketauhidan), memberi semangat, dan nilai 

ibadah yang meresapi seluruh kegiatan hidup manusia dalam 

hubungannya dengan Allah, sesama manusia dan alam semesta. 

Memandang dari sudut kurikulumnya, apa yang di pelajari di 

pesantren dikelompokan pada tiga bidang, yaitu: 

a) Teknis; seperti fiqh, ilmu Mustholah hadits, ilmu tafsir, hisab, 

mawaris, ilmu falaq. 

b) Hafalan; seperti pelajaran al-Qur‟an dan ilmu bahasa Arab 

c) Ilmu yang bersifat membina emosi keagamaan; seperti Aqidah, 

Tasawuf dan Akhlaq. 
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d. Tujuan pesantren 

Tujuan instituaional pesantren yang lebih luas dengan tetap 

mempertahankan hakikatnya dan diharapkan menjadi tujuan 

pesantren secara nasional pernah diputuskan dalam 

musyawarah/lokakarya intensifikasi pengembangan pondok 

pesantren di Jakarta yang berlangsung pada 2 s/d 6 Mei 1978: 

Tujuan umum pesantren  adalah membina warga Negara agar 

berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan 

menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi 

kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi 

agama, masyarakat, dan negara.
33

 

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut: 

1) Mendidik siswa/santrianggota masyarakat untuk menjadi seorang 

Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berahklak mulia, 

memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai 

warga Negara yang berpancasila; 

2) Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia Muslim selaku 

kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, 

tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara 

utuh dan dinamis; 
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 Keputusan A, Musyawarah/Lokakarya Intensifikasi Pengembangan Pondok Pesantren, di 
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3) Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapar menumbuhkan 

manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya 

dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan Negara; 

4) Mendidik tenaga-tenaga pembangunan mikro (keluarga) dan 

regional (pedesaan/masyarakat pedesaannya); 

5) Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap 

dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan 

mental-spiritual; 

6) Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha 

pembangunan masyarakat bangsa.
34

 

Dari beberapa tujuan pesantren diatas maka dapat disimpulkan, 

bahwa tujuan pesantren adalah untuk membangun dan membentuk 

kepribadian Muslim yang menguasai ajaran-ajarannya dan dapat 

mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan 

negara. 
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I. Integrasi sistem pendidikan 

Integrasi kurikulum dalam pendidikan Islam dan mata pelajaran umum 

terbagi menjadi beberapa sifat, pertama informatif, yang berarti suatu disiplim 

ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang dimiliki oleh disiplin ilmu lain, 

sehingga wawasan akademik semakin luas dan beragam, misalnya ilmu agama 

yang bersifat normatif perlu diperkaya dengan teori ilmu sosial yang bersifat 

historis, demikian pula sebaliknya. Kedua konfirmatif, yang berarti bahwa 

suatu disiplin ilmu tertenu dapat membangun teori yang kokoh perlu 

memperoleh penegasan dari disiplin ilmu lain. Ketiga koretif, yang berarti 

bahwa suatu teori ilmu tertentu perlu dipertemukan dengan ilmu agama atau 

sebaliknya. Sehingga yang satu bisa mengoreksi yang lain, dengan demikian 

disiplin ilmu akan semakin dinamis. 

Menurut Amin Abdullah dalam bukunya Islamic studies di Perguruan 

Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif, aktifitas pendidikan di tanah air 

hendaknya mampu mengakhiri dikotomi agama dan ilmu dalam peraktik 

kependidikan yang saat ini mirip dengan pola kerja keilmuan abad 

renaissance hingga era revolusi industri. 

Hingga kini masih kuat anggapan dalam masyarakat luas yang 

mengatakan bahwa agama dan ilmu adalah dua intensitas yang tidak bisa di 

satukan.Keduanya memiliki wilayah sendiri-sendiri dan terpisah baik dari segi 

formal maupun material.Begitulah gambaran kependidikan dan aktifitas 
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keilmuan di tanah air sekarang ini.Yang mana anggapan tersebut perlu 

dikoreksi dan diluruskan. 

Untuk menyusun perencanaan kurikulum integrasi maka harus 

memperhatikan bentuknya sebagai berikut: pertama, unit merupakan satu 

kesatuan dari seluruh bahan pelajaran. Faktor yang menyatukan adalah 

masalah-masalah yang akan diselidiki dan akan dipecahkan oleh peserta didik. 

Segala aktivitas peserta didik harus berkaitan dengan pokok masalah tersebut, 

seluruh bahan pelajaran dipergunakan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi.Kedua,  unit didasarkan pada kebutuhan peserta didik baik yang 

berifat pribadi maupun sosial, baik yang menyangkut jasmani maupun rohani. 

Kebutuhan peserta didik biasanya ditentukan oleh latar belakang masyarakat. 

Dengan sistem ini, akan meningkatkan perkembangan sosial peserta didik 

dengan banyak memberikan kesempatan bekerjasama dalam kelompok. 

Ketiga,dalam unit ini peserta didik dihadapkan pada berbagai situasi yang 

mengandung permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

dan dikaitkan dengan pelajaran sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan 

peserta didik.Keempat, unit mempergunakan dorongan-dorongan sewajarnya 

pada diri peserta didik dengan melandaskan diri pada teori-teori 

belajar.Peserta didik diberi kesempatan melakukan berbagai kegiatan sesuai 

dengan minatnya.Dalam merancang unit peserta didik juga harus 

diikutsertakan untuk menentukan pokok-pokok masalahnya.Kelima, 
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pelaksanaan unit sering memerlukan waktu yang relatif lebih lama daripada 

pelajaran di kelas.
35

 

Dari penjelasan diatas, maka dapat kita ketahui bahwa yang di maksud 

dengan integrasi kurikulum sekolah dan pesantren adalah menggabungkan dua 

muatan mata pelajaran atau lebih, baik dari segi cara, model pembelajaran 

yang diterapkan di sekolah dan pesantren, beserta seluruh komponen yang ada 

di dalam proses pendidikan keduanya. 

Dengan demikian meskipun sekolah dan pesantren adalah mempunyai sisi 

yang berbeda baik dari segi sistem pembelajaran, administratif, teoritis dan 

aplikatif, bukan berarti dua lembaga ini tidak dapat di integrasikan, karena 

kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu, melakukan kegiatan 

pembelajaran dan mengajar (transfer of knowledge). Oleh karena itu wacana 

integrasi antara sekolah dan pesantren adalah inovasi yang bersifat niscaya. 

J. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Terminologi pendidikan karakter mulai rami dibicarakan sejak tahun 

1990.Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya melalui karyanya 

yang sangat memukau.The Return Of Character Education sebuah buku 

yang menyadarkan dunia barat secara khusus dimana tempat Lickona 

hidup, dan seluruh dunia pendidikan secara umum, bahwa pendidikan 
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karakter adalah sebuah keharusan, inilah awal kebangkitan pendidikan 

karakter. 

Karakter sebagai mana didefinisikan oleh Ryan dan Bohlin, 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the 

good), mencintai kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan 

(doing the good).Dalam pendidikan karakter kebaikan itu sering sekali 

dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik. Dengan demikian, maka 

pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing  prilaku 

manusia menuju standar-standar baku. 

Upaya ini juga memberi jalan untuk menghargai persepsi dan nilai-

nilai pribadi yang ditampilkan di sekolah.Fokus pendidikan karakter 

adalah pada tujuan-tujuan etika, tetapi prakitiknya meliputi penguatan 

kecakapan-kecakapan yang penting yang mencakup perkembangan sosial 

siswa. 

Bila ditelusuri karakter berasal dari bahasa latin “kharakter”, 

“kharassein”, “kharax”, dalam bahasa Inggris: character dan Indonseia 

“karakter”, Yunani character, dari charassein yang berarti membuat 

tajam, membuat dalam. Dalam kamus poerwadarminta, karakter diartikan 

sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang 

membedakan seorang dengan yang lainnya.Nama dari jumlah seluruh 

pribadi yang meliputi hal-hal seperti perilaku, kebiasaan, kesukaan, 
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kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai, dan pola-pola 

pemikiran. 

Hornby & Parnwell mendefinisikan karakter adalah kualitas mental 

atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi.Kertajaya mendefinisikan 

karakter adalah “ciri khas” yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. 

Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau 

individu tersebut merupakan „mesin‟ pendorong sebagaimana ia 

bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.
36

 

Istilah karakter dan kepribadian atau watak seringkali digunakan 

secara bertukar-tukar, tetapi Allport menunjukan kata watak berarti 

normatif, serta mengatakan bahwa watak adalah pengertian etis dan 

menyatakan bahwa Character is personality evaluated and personality is 

character evaluated (watak adalah kepribadian di nilai, dan kepribadian 

adalah watak yang tidak dinilai). 

Karakter adalah watak, sifat, atu sifat-sifat yang memang sangat 

mendasar yang ada pada diri seseorang.Hal-hal yang sangat abstrak yang 

ada pada diri seseorang.Sering orang menyebutnya dengan tabiat atau 

perangai. 
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2. Pendidikan Karakter Dalam Islam 

Dalam Islam tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika-etika 

Islam.Dan pentingnya komparasi antara akal dan wahyu dalam 

menentukan nilai-nilai moral terbuka untuk diperdebatkan. Bagi 

kebanyakan muslim segala yang dianggap halal dan haram dalam Islam, 

di fahami sebagai keputusan Allah tentang benar dan baik. Dalam Islam 

terdapat tiga nilai utama, yaitu aklak, adab dan keteladanan. 

Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syari‟ah 

dan ajaran Islam secara umum.Sedangkan adab merujuk pada kepada 

sikap yang dihubungkan kepada tingkah laku yang baik. Dan keteladanan 

merujuk kepada kualitas karakter yang ditampilkan oleh seorang muslim 

yang baik yang mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ketiga 

nilai inilah yang menjadi pilar pendidikan karakter dalam Islam. 

Sebagai usaha yang identik dengan ajaran agama, pendidikan 

karakter dalam Islam memiliki keunikan dan perbedaan dengan 

pendidikan karakter di dunia Barat.Perbedaan-perbadaan tersebut 

mencakup penekanan terhadap prinsip-prinsip agama yang abadi, aturan 

dan hukum dalam memperkuat moralitas, perbedaan pemahaman tentang 

kebenaran, penolakan terhadap otonomi moral sebagai tujuan pendidikan 

moral.Inti dari perbedaan-perbedaan ini adalah keberadaan wahyu Illahi 

sebagai sumber dan rambu-rambu pendidikan karakter dalam 
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Islam.Akibatnya pendidikan karakter dalam Islam lebih sering dilakukan 

secara doktiriner dan dogmatis, tidak secara demokratis dan logis. 

Adapun didalam mencapai tujuan pendidikan Islam, peserta didik 

hendaknya memiliki dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan 

kepribadiannya.Diantara sifat-sifat ideal yang perlu dimiliki peserta didik 

misalnya; berkemauan keras dan pantang menyerah, memiliki motivasi 

yang tinggi, sabar, tabah, tidak mudah putus asa, dan lain sebagainya. 

Berkenaan dengan sifat ideal di atas, Imam al-Ghazali, sebagaimana 

dikutip fatahiyah hasan sulaiman, merumuskan sifat-sifat yang patut dan 

harus dimiliki peserta didik kepada 10 macam sifat, yaitu: 

1. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ila Allah. 

Konsekuensi dari sikap ini, peserta didik akan senantiasa mensucikan 

diri dengan akhlaq al-karimah dalam kehidupan sehari-harinya, serta 

berupaya meninggalkan watak dan akhlak yang rendah (tercela) 

sebagai refleksi atas Q.S. al-An‟aam/6:162 dan Adz Dzaariyaat/51: 

56 

2. Mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi disbanding 

ukhrawi atau sebaliknya. Sifat yang ideal adalah menjadikan kedua 

dimensi kehidupan (dunia-akhirat) sebagai alat yang integral untuk 

melaksanakan amanah-Nya baik secara vertical maupun horizontal. 

3. Bersikap tawadhu (rendah hati) 
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4. Menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari 

berbagai aliran 

5. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu 

agama. 

6. Belajar secara betahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran 

yang mudah (konkrit) menuju pelajaran yang sulit (abstrak); atau dari 

ilmu Fardhi „ain menuju ilmu fardhu kifayah (Q.S. al-Fath/48: 19). 

7. Mempelajari suatu ilmu sampai tuntas kemudian beralih pada ilmu 

yang lainya. 

8. Memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. 

9. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. 

10. Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu 

ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat, membahagiakan, 

mensejahterakan, serta memberikan keselamatan hidup dunia dan 

akhirat, baik untuk dirinya maupun manusia pada umumnya.
37

 

K. UpayaKepala Sekolah Dalam Mengintegrasikan Program Sekolah Dan 

Pesantren Untuk Membentuk Karakter 

Sebagaimana penjelasan-penjelasan diatas, bahwasanya sekolah adalah 

organisasi yang kompleks dan unik, sehingga memerlukan tingkat koordinasi 

yang tinggi. Oleh sebab itu kepala sekolah yang berhasil, yaitu tercapainya 
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tujuan sekolah, serta tujuan dari dari para individu yang ada di dalam 

lingkungan sekolah, harus memahami dan menguasai peranan organisasi dan 

hubungan kerja sama antar individu. 

Oleh karena itu, perubahan kebijakan kepemimpinan pendidikan yang 

dapat memberdayakan pihak  bawahan menjadi amat penting untuk dilakukan. 

Salah satu contohnya adalah Larry Lashway mencetuskan tentang konsep 

facilitative leadership,
38

yang pada intinya merupakan kepemimpinan yang 

menitik beratkan kepada collaboration dan empowerment.Sementara itu , 

David Conley dan Paul Goldman, seperti yang dikutip oleh Herbert A. Simon 

mendefinisikan facilitative leadership sebagai the behavior that enhance the 

collective ability of a school adapt, solve problems, and improve 

performance, yang kata kucinya terletak pada collective.
39

Artinya, 

keberhasilan pendidikan bukan merupakan hasil yang ditentukan oleh karya 

dan kinerja perorangan, melainkan justru merupakan karya dan kinerja dari 

team work yang cerdas dan kolektif. 

Maka, esensi kepemimpinan adalah kepengikutan kemauan orang lain 

untuk mengikuti keinginan pemimpin.
40

Pemimpin merupakan faktor penentu 

dalam kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi. Pemimpin yang sukses itu 

mampu mengelola organisasi, bisa mempengaruhi secara konstruktif orang 
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lain, dan menunjukan jalan serta perilaku benar yang harus dikerjakan 

bersama-sama (melakukan kerja sama), dan bahkan kepemimpinan sangat 

mempengaruhi semangat kerja kelompok.
41

 Usaha dan kerja sama tersebut 

dilaksanakan dengan suatu cara, seni, dan paradigm tertentu, yaitu dengan 

manajemen. Majemen dikatakan tidak efektif jika manajemen tidak berhasil 

memenuhi tujuan karena adanya miss-management, manajemen yang efektif 

tetapi tidak efisien, yaitu manajemen yang berhasil mencapai tujuan tetapi 

melalui penghamburan dan pemborosan (tenaga, wakut, dan 

biaya).Sedangkan manajemen yang efisien adalah manajemen yang berhasil 

mencapai sasarannya dengan sempurna, cepat, tepat, dan selamat.
42

Dapat 

disimpulkan bahwa manajemen yang berhasil mencapai tujuan dan sasarannya 

adalah manajemen yang yang efektif dan efisien. 

Oleh sebab itu, fungsi administratif dalam manajemen (administrative 

function of management), yang realisasinya merupakan kegiatan pucuk 

pimpinan yang dibantu oleh pimpinan unit kerja, yang terdiri dari: 1) Fungsi 

perancangan; 2) Fungsi pengorganisasian; 3) Fungsi pelaksanaan; 4) Fungsi 

anggaran; 5) Fungsi control/pengawasan.
43

Sedangkan, kartini kartono 

mengatakan pada umumnya manajemen berperan atau berfungsi 
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merencanakan, mengorganisasi, melakukan evaluasi, dan mengontrol segenap 

aktivitas organisasi secara administrasi.
44

 

Dengan demikian, keberhasilan kepala sekolah dalam mengintegrasikan 

program Sekolah Islam Terpadu (SMP IT) dengan pesantren, yaitu apakah 

kepemimpinan tersebut mampu menggerakan semua potensi sumber daya 

manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sarana, prasarana, dana, dan 

waktu secara efektif-efisien secara terpadu dalam proses manajemen. Sebab, 

pemimpin berarti menciptakan suatu budaya dan nilai bersama, 

mengomunikasikan sasaran kepada bawahan melaui organisasi, dan 

memberikan inspirasi agar bawahan berprestasi sebaik-baiknya.Oleh karena 

itu peran kepemimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan inti 

dari lembaga pendidikan itu. 

Adapun didalam mengintegrasikan program madrasah dengan pesantren 

bukan hanya melihat dari kepemimpinan dari lembaga itu sendiri, karena 

untuk menjaga komitmen yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi tidak 

hanya dilihat dari peran kepemimpinannya akan tetapi dilihat juga dari 

bawahannya.Oleh karena itu, untuk menjaga komitmen kepala sekolah harus 

memiliki managerial skills yang baik agar dapat memilah bawahan yang 

berkualitas dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai 

bawahan. 
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Oleh karenanya di Untuk menjamin komitmen para guru, seleksi terhadap 

paracalon guru dilakukan oleh sekolah Islam Terpadu dengan melibatkan para 

trainer dan organisasi-organisasiterkait. Hal ini diakui bahwa dengan 

mengikuti program-program ini,mereka akan mengetahui bahwa tugas utama 

para guru di Sekolah Islam Terpadu adalahuntuk menyelamatkan generasi 

muda muslim di waktu yang akan datang. Program-programinternalisasi nilai-

nilai dan komitmen keislaman para guru dilakukan secaraterus menerus secara 

terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan harian di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


