
9 

BAB II 

TINJAUAN FUSTAKA 

A. Kepala Sekolah Sebagai Leader

1. Kepala sekolah

1) Peran Pengertian kepala sekolah

Wahjosumidjo (2011) mengatakan kepala sekolah adalah seorang 

tenaga fungsional guru yang di beri tugas untuk memimpin suatu 

sekolah tepat di selenggarakanya proses belaajar mengajar atau tempat 

di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan 

murid yang menerima pelajaran. Sementara Rahman (2006) 

menyebutkan bahwa kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan 

fungsional) yang di angkat untuk menduduki jabatan struktural (kepala 

sekolah) di sekolah. Dengan demikian kepala sekolah adalah seorang 

guru yang memiliki kedudukan yang di angkat berdasarkan prosedur 

dan persyaratan tertentu untuk memimpin sekolah sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab yang diembankan kepada 
10

2) Syarat Menjadi Kepala Sekolah (ideal)

Diterbitkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun

2007 tentang Standar Kepala Sekolah melengkapi peraturan

sebelumnya, yaitu Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun

2003 yang di antaranya mengatur bahwa kepala sekolah dalam

10
Mulyono, education leadership meujudkan efektifitas kepemimpinan 

pendidikan ,( Malang: UIN Maliki Press, 2009 ),  hal  2-3 
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melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin 

pendidikan harus memiliki kualifikasi, baik kualifikasi umum maupun 

kualifikasi khusus. Di antara kualifikasi umum yang harus dimiliki 

oleh kepala sekolah antara lain: 

a) Memiliki kulifikasi akademik sarjana (s1) atau diploma IV 

kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang 

terakreditasi. 

b) Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-

tingginya 56 tahun. 

c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun 

menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman 

Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman 

mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK/RA 

d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi Pegawai Negri sipil 

dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan 

oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 

 Sementara kualifikasi khusus yang harus dimiliki oleh 

kepala sekolah ditentukan sesuai dengan jenjang sekolah yang 

dipimpinya. Kualifikasi Kepala sekolah pada jenjang Taman 

Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA) Sekolah Dasar 

/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah 

Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Sekolah 
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Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolh 

Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), maupun 

kualifikasi kepala sekolah luar negri pada dasarnya memiliki 

subtansi ketentua yang sama, yaitu: 

a) Berstatus sebagai guru yang mengajar pada lembaga dan 

jenjang sekolah tersebut. 

b) Memiliki sertifikat pendidikan 

c) Memiliki sertifikat kepala sekolah berdasarkan jenjeng 

sekolah yang di pimpinya, yang diterbitkan oleh lembaga dan 

di tetapkan oleh pemerintah.  

 Burhanuddin (2004) mengklasifikasikan empat kategori 

pokok yang berhubungan dengan interdependen, sekaligus 

merupakan aspek kemapuan yang perlu dikembangkan oleh 

kepala sekolah untuk mendukung efektivitas kepemimpinanya. 

Empat kategori pokok tersebut antara lain sebagai berikut: 

a) Kepribadian (personality). dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya kepala sekolah dituntut untuk memiliki 

kepribadian dan karakteristik positif sebagai sifat yang 

dimilikinya, antara lain: ramah, periang, bersemangat, berani, 

murah hati, spontan, percaya diri, memiliki mentalitas yang kuat 

dan kepekaan sosial yang tinggi. Dengan sifat-sifat kepribadian 

yang dimiliki kepala sekolah tersebut dapat mendukung 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan 

sebagai kepala sekolah. 
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b) Pemahaman dan penguasaan terhadap tujuan pendidikan 

(purpose). kepala sekolah harus memiliki pemahaman dan 

wawasan yang luas dalam mengembangkan sekolah. 

Merumuskan program-program fiskal sekolah dengan 

melibatkan semua stakeholder untuk bersama-sama 

mewujudkan tujuan sekolah. 

c) Pengetahuan (knowlwdge). kepala sekolah dituntut mempuni 

dalam bidang ilmu pengetahuan maupun penguasaan teknologi s-

eni, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. 

d) Keterampilan profesional. Kepala sekolah harus meninkatkan 

dan mengembangkan keterampilan-keterampilan profesional 

yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi 

administrasi pendidikan.
11

 

2.  Leader 

1) Pengertian Leader 

 Menurut Robbins (1991), leader adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja 

mencapai tujuan dan sasaran. Sumber dari pengaruh dapat 

diperoleh secara formal yaitu dengan menduduki suatu jabatan 

yang didudukinya dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut 

Toha (1992) menyatakan bahwa leader atau kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk menggerakan, mempengaruhi, 

                                                             
11

 Andang, Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, ( Yogyakarta: Arruz Media, 

2015), hal 139-140 
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memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membina, 

membimbing, melatih dengan maksud agar manusia sebagai 

bagian dari organisasi mau bekerja dalam rangka mencapai 

tujuan dirinya sendiri maupun organisasi secara efektif dan 

efisien.  
12

 

2) Dalam melaksanakan leadership hal yang harus 

diperhatikan oleh seorang leader adalah: 

a) Purposeful. memiliki tujuan yang jelas  untuk di 

capai/tujuan sesungguhnya 

b) Responsible. tanggung jawab/kehandalan sejati 

c) Integrity. Integritas/nilai yang sejati 

d) Couregkeous. Keberanian, kekuatan yang sejati 

e) Patience. Kesabaran/hubungan yang sesungguhnya 

f) Listen. Mendengar 

g) Enthusiasm. Antusias/kominikasi yang sesungguhnya 

h) Service. Layanan/tindakan yang sesungguhnya
13

 

3) Ciri-ciri ideal yang harus dimiliki oleh seorang leader 

a) Pengetahuan umum yang luas 

b) Daya ingat yang kuat 

c) Orientasi masa depan 

d) Teladan 

                                                             
12

 Mulyono,  education leadership meujudkan efektifitas kepemimpinan 

pendidikan ,( Malang: UIN Maliki Press, 2009 ),  hal  2-3 
13

 Eddy, Soeryanto Soegoto. Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung,( Elex Media 

Komputindo, 2013), hal 241 
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e) Tegas 

f) Berani 

g) Sifat yang antisipatif 

h) Kesediaan menjadi pendengar yang baik 

i) Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang 

j) Analitik 

k) Menentukan skala prioritas 

l) Membedakan yang urgen dan yang penting 

m) Keterampilan mendidik 

n) Komunikasi secara efektif 

o) Rasionalis 

p) Objektifitas 

q) Pragmatisme 

r) Fleksibelitas 

s) Adaptasi
14

 

4) Perilaku yang harus dimiliki seorang leader 

a) Mengatakan 

Maksud dari mengatakan yaitu apabila dalam 

kepemimpinan terjadi permasalahn makan leader 

harus menyelidiki masalah terlebih dahulu untuk 

memastikan masalah tersebut, mengkaji dan 

menjelaskan segala sesuatu berdasarkan fakta. Dalam 

                                                             
14

  Eddy, Soeryanto Soegoto. Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung, (Elex Media 

Komputindo, 2013), hal 241-242 
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memecahkan suatu masalah seorang leader harus 

memiliki cara dalam pemecahan yang mana cara 

tersebut dianggap paling tepat. 

Selalu mengawasi dan memberitahukan kepada 

anggota apa yang harus di lakukan dan dikerjakan 

pleh anggota tersebut. 

b) Menghimbau 

Seorang leader harus memiliki atau membuat 

keputusan. Setelah keputusan dibuat maka yang harus 

dilakukan seorang leader adalah memberikan 

himbaun agar anggota enerima keputusan yang telah 

di buat, dan menjelaskan tujuan dan manfaat dari 

keputusan yang telah di buat 

c) Konsultasi  

Pada setiap suatu keputusan yang telah dibuat 

oleh seorang leader hendaknya terlebih dahulu 

keputusan atau permasalah kepada anggota, dan 

meminta saran atau masukan kepada anggotanya. 

Saran yang telah di dapat dari anggota harus di 

pertimbangkan untuk memutuskan sesuatu dengan 

cara yang lebih baik. 
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d) Bergabung  

Seorang leader harus membicarakan masalah dan 

menerima keputusan anggota dan  memberikan batasan 

yang kemudian menggiring pada keputusan akhir 

e) Memberi  

Pemimpin menyerahkan pembicaran dan 

pemecahan masalah yang memuaskan dan diinginkan 

oleh anggota. Pemimpin mendukung keputusan asal 

wajar dan ada dalam batas batas yang ditetapkan 

sebelumnya. 

5) Prinsip seorang leader 

Leader yang baik adalah pemimpin yang memiliki 

prinsip. Prinsip berasala dari kata principle yang artinya dasar, 

aturan pokok, asas. Dalam kamus bahasa indonesia ditulis 

prinsip adalah kebenaran yang jadi pokok dasar orang yang 

berfikir, bertindak dan sebagainya. Apabila seseorang 

memiliki prinsip maka seorang tersebut tidak akan teresat, 

bingung atau terpedaya oleh nilai-nilai yang bertentangan. 

Prinsip tidak akan berubah atau bergeser, prinsip 

memeberikan arah tujuan yang jelas untuk kehidupan. 

Ciri-ciri seorang leader yang memiliki prinsip: 
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a) Learing By Doing 

Belajar sambil melakukan. Itulah prinsip pertama 

yang harus dilakukan seorang leader. Pembelajaran 

disini memiliki arti setiap kegiatan yang sudah 

dirancang untuk membantu seseorang mempelajari 

suatu kemampuan dan nilai yang baru. Disinilah 

seorang leader harus senatiasa mengutamakan 

pembelajaran. Karena proses belajar yang telah 

dilakukan oleh seorang pemimpin bertujuan untuk 

mengembangkan kreativitas berfikir sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan memahami pengetahuan 

baru sebagai upaya meningkatan penguasaan dalam 

ilmu pengetahuan. Prinsif belajar adalah yang utama 

yang harus di lakukan seorang leader dalam menghadap 

perkembangan zaman yang sangat pesat dan tanpa batas 

pada saat ini. 

b) Rasa memiliki 

Salah satu pilar yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin adalah rasa memiliki. Seperti rasa memiliki 

terhadap dirinya sendiri dengan begitu dia akan merasa 

bahwa dirinya berharga dan dapat menghargai dirinya 

sendiri, dengan ini dia akan bertanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri. Apabila seorang pemimpin 
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mempunyai rasa memiliki terhadap suatu yang sedang 

dipimpin makan pemimpin tersebut akan merasa 

memiliki tanggung jawab atas apa yang dia pimpin. 

c) Memancarkan energipositif 

Seorang pemimpin adalah seorang yang diikuti, 

dipatuhi da menjadi panutan bagi setiap orang yang 

dipimpin. Karena pemimpin adalah suatu panutan maka 

wajib bagi pemimpin tersebut memancarkan energi 

positif. Hal ini dapat dilihat dari penampilanya, 

kesederhanaan, tuturkata, tingkah laku, bahkan 

pemikiran-pemikiranya yang dituangkan dalam lembar 

kehidupan sehari-hari. Selama energi positif ada pada 

kehidupan seorang leader maka energi itu akan mampu 

membawakan sinar positif terhadap lingkuanya. 

d) Mempercayai orang  lain 

Pada saat ini sangatlah sulit untuk mencari orang yang 

dapat dipercaya atau mempercayai orang lain. Karena 

kehidupan pada saat ini adalah kehidupan yang banyak 

orang masih mengandalkan keegoan, kekuasaan, 

kepandaianya masing-masing. Dan masih minim orang 

yang berpegang teguh pada kejujuran. Oleh karena itu, 

krisis kepercayaan semakin meluntur dengan berjalanya 

arus peradaban dunia pada saat ini. Namun seorang 

pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang 
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lain. Pemimpin yang baik harus dapat mendelegasikan 

kepercayaan tersebut kepada orang yang di pimpiya. Salah 

satu hal yang dapat dilakukan dalam memberikan 

kepercayaan yaitu dengan mencoba membangun 

kepercayaan tersebut lewat hubungan baik, mampu 

menerimah dan memahami perbedaan, mengatasi komplik 

secara konstluktif, meningkatkan komunikasi dan saling 

menghormati.
15

  

3. Kepala sekolah sebagai Leader 

1)  Pengertian kepala sekolah sebagai Leader 

leadership pendidikan merupakan kemampuan 

seseorang pemimpin dalam  mempengaruhi komponen-

komponen sekolah agar dapat bekerja dalam mencapai 

tujuan bersama. Seorang pemimpin dalam lingkungan 

pendidikan tidak lain adalah kepala sekolah. Kepala 

sekolah merupakan pemimpin tunggal di sekolah yang 

mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk 

mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan kegiatan di 

sekolah, agar apa yang menjadi tujuan di sekolah dapat 

tercapai. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen 

pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan, sebagaimana dikemukakan dalam 

                                                             
15

  Thomas, kristo, m. suara pemimpin. Jakarta : Elex media kompotindo, 2013 hal 50-54 
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pasal 12 ayat 1 pp 28 tahun 1990 bahwa kepala sekolah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga 

pendidikan lainya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan 

sarana prasarana.
16

 

2)   Tanggung Jawab dan Fungsi Kepala Sekolah sebagai Leader 

Pelaksanaan tugas dan dan tanggung jawab kepala 

sekolah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk 

memiliki profesionalitas yang tinggi sehingga kegiatan 

mengelola dan mengorganisasikan sekolah dapat 

dilaksanakan secara maksimal. Kepemimpinan kepala 

sekolah diharapkan dapat mewujudkan ketercapaian tujuan 

pendidikan, yaitu mengembangkan fungsi sumber daya 

manusia, membentuk dan menjadikan kompenen sekolah 

menjadi lebih beradab terutama siswa. Kepala sekolah 

profesional akan memiliki keinginan yang besar dalam 

mewujudkan tujuan tersebut dengan melakukan menejemen 

sekolah yang baik dan berkualitas.  
17

 

Tugas dan fungsi kepala sekolah yang di 

kemukakan oleh para pakar maupun depdiknas dalam 

peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 12 ayat 

1 disebutkan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas 

                                                             
16

  Andang, Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, ( Yogyakarta: Arruz Media, 

2015), hal 54-55 
17

 Ibid hal 55 
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penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, 

pembinaan tenaga pendidikan dan kependidikan, dan 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. 

Dengan demikian tugas kepala sekolah adalah sebagai 

pendidik (educator), manajer, administrator, dan suvervisor 

(EMAS). Mulsya (2009) menyebutkan tugas dan fungsi 

kepala sekolah dalam paradigma baru manajemen 

pendidikan berkembang menjadi educator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator 

(EMASLIM), dan bahkan dalam perkembangan kedepanya 

peran kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya juga dapat di tambah sebagai figur dan mediator 

sehingga tugas dan fungsi kepala sekolaj menjadi 

EMASLIM-FM.
18

 

3)   Peran Kepala Sekolah Sebagai Leader 

Kepala sekolah sebagai leader bertugas untuk 

memberikan pengarahan, pembinaan dan perbaikan 

terhadap kekurangan dan keterbatasan guru dalam 

melaksanakan tugasnya, menjadi peran yang harus di 

tengani kepala sekolah. Guru salah satu faktor dalam 

pendidikan dituntut untuk tampil secara profesional. Guru 

adalah seseorang yang ditiru dan digugu, sehingga kepala 

                                                             
18

 Ibid hal 56-57 
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sekolah sebagai leader dituntut memperbaiki kualitas guru 

maupun kompetensi mengajarnya. Oleh karena itu dengan 

adanya pembinaan dan pengarahan yang diberikan oleh 

kepala sekolah seyogiyanya guru dapat menerimanya 

sebagai bentuk kontribusi konstruktif dalam meningkatkan 

kualitas dirinya sebagai pribadi dan kompetensinya dalam 

melaksanakan pembelajaran. Demikian juga dengan kepala 

sekolah, ketika memberikan pengarahan, pembinaan atau 

memimpin guru, dapat menggunakan cara terbaik sesuai 

dengan situasi dan tenpat.
19

  

Pada tingkat satuan pendidikan, untuk mewujudkan 

sekolah efektif dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi 

mutu kedepan. Pemimpin pendidikan tersebut adalah 

pemimpin prifesional, yang memiliki kesadaran dan 

kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Yang harus dimiliki kepala sekolah sebagai 

leader yaitu: 

a) Berlaku jujur terhadap guru dan karyawan 

b) Percaya diri 

c) Bertanggung jawab sikap di lingkungan sekolah 

d) Berani dalam mengambil keputusan 

e) Berjiwa besar 

                                                             
19
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f) Dapat mengendalikan emosi 

g) Dapat dijadikan panutan atau teladan 

h) Memahami kondisi guru 

i) Memahami kondisi karyawan (TU/laboraturium) 

j) Memahami kondisi siswa 

k) Mempunyai program atau upaya untuk memperbaiki 

kesejahteraan karyawan Memanfaatkan upacara hari 

senin dan dan upacara lain untuk memahami kondisi 

siwa, guru dan karyawan secara keseluruhan 

l) Mau mendengarkan atau menerima usul, kritik, saran 

dari guru, karyawan, siswa melalui pertemuan 

m) Memiliki visi tentang sekolah yang di pimpinya 

n) Memahami misi yang di emban sekolah 

o) Mampu melaksanakan program dan target dengan 

baik 

p) Mampu mengambil keputusan bersama warga sekolah 

q) Mampu mengambil keputusan untuk urusan ekstern 

sekolah 

r) Mampu mengambil keputusan untuk urusan intern 

sekolah 

s) Mampu berkomunikasi dengan lisan secara baik 

dengan guru dan tenaga kependidikan lainya 

t) Mampu menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan 
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u) Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap siswa 

dan pengurus osis 

v) Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap 

masyarat atau orang tua siswa 
20

  

 

B.   Mutu Pendidikan  

1.  Pengertian Mutu Pendidikan 

Mutu berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk 

memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu. Dalam dunia 

pendidikan, standar ini menurut depdiknas (2001:2) dapat 

dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran. Rumusan mutu 

pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari berbagai sudut 

pandang. Kesepakatan tentang konsep mutu dikembalikan kepada 

rumusan acuan atau rujukan yang ada seperti kebijakan pendidikan, 

proses belajar mengajar, kurukulum, sarana prasarana, pasilitas 

pembelajaran dan tenaga kependidikan sesuai kesepakatan pihak-

pihak yang berkepentingan.  

Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai 

kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan yang terencana. 

Peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi yaitu 

peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis atau 

memberi dasar menimal dalam perjalanan yang harus ditempuh 

                                                             
20
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mencapai mutu pendidikan yang di persyaratkan oleh tuntutan 

zaman, dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada 

keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan 

yang berlandaskan luas nyata dan bermakna. 

Mutu pendidikan dan pembelajar tidak saja ditentukan oleh 

sekolah sebagai lembaga pengajar tapi disesuaikan juga dengan apa 

yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung 

terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Karena itu 

sekolah harus terus menerus mengembangkan mutu pendidikan 

dan mutu pembelajaran yang ada di sekolah.  

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa 

pelayanan pendidikan secarana internal maupun eksternal yang 

menunjukan kemampuanya memuaskan kebutuhan yang 

diharapkan atau tersirat mencakup input, proses dan output 

pendidikan. Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila prestasi 

sekolah khususnya prestasi peserta didik menunjukan pencapaian 

yang tinggi dalam (1) prastasi akademik yaitu nilai raport dan nilai 

kelulusan memenihi standar yang ditentukan (2) memiliki nilai-

nilai kejujuran. Ketaqwaan, kesopanan dan mampu mengaspresiasi 

nilai-nilai budaya dan (3) memiliki tanggung jawab yang tinggi 

dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan 

sesuai dengan dasar ilmu yang diterima di sekolah. 
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Memenuhi harapan mutu pendidikan dan mutu 

pemebelajaran yang tinggi tentu diperlukan desantralisasi 

terhadap fungsi-fungsi manajemen di sekolah untuk 

mengoptimalakan kebijakan pada tingkat menejemen sekolah 

dalam melaksanakan programnya. Desentralisasi fungsi-fungsi 

administrasi dan manajemen ini memberikan kewenangan kepada 

kepala sekolah bersama seluruh personal sekolah untuk 

menentukan visi dan misi, menyusun penyelenggaraan program 

sekolah, membagi tugas kepada seluruh personal, memimpin 

penyelenggaraan program sekolah, melakukan pengawasan dan 

pperbaikan sesuai dengan keperluan. Keterkaitan ini menunjukan 

bahwa peranan antara para profesional, orang tua dan masyarakat 

saling melengkapi memenuhi tuntunan kualitas sekolah.
21

 

Jadi yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah 

kualitas seorang guru baik pemahamanya atau kemampuanya 

terhadap interaksi belajar mengajar yang indikatornya dapat dilihat 

dari hasil prestasi belajar siswa, baik itu prestasi dalam menempuh 

ujian semester ataupun prestasi dalam menempuh ujian akhir. 

Terdapat 8 standar nasional pendidikan yaitu:
22
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  Sagala ,Syaiful, manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan, (Bandung: 

Alpabeta, 2009),  hal 169-170 
22

 http://bsnp-indonesia.org/standar-nasional-pendidikan/ (diakses pada tanggal 12 januari 2019 pukul 

09:15) 

http://bsnp-indonesia.org/standar-nasional-pendidikan/
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a. Standar isi. 

Pada standar isi ini mencakup materi dan tingkat 

kompetensi  minimal untuk mencapai kopentinsi lulusan yang 

pastinya sesuai dengan jenjang  pendidikan tertentu. di dalam 

standar isi ini juga mencakup kerangka dasar, sruktur 

kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, dan kelender pendidikan. Sedangkan peraturan 

menteri terkait standar isi terdapat dalam  permen no 22 

tahun 2006, permen no 24 tahun 2006 dan permen no 14 

tahun 2007 

b.  Standar kopetensi lulus. 

Pada standar kopetensi lulus ini berkaitan dengan kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mana itu mencaput dalam hal 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sedangkan peraturan 

mentri terkait standar kopetensi lulus terdapat dalam permen 

no 23 tahun 2006 dan permen  no 24 tahun 2006. 

c. Standar proses pendidikan. 

Pada standar proses ini berkaitan dengan  pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 

kompetensi lulusan. Sedangkanperaturan mentri terkait 

dengan standar proses pendidikan terdapat dalam permen no 

41 tahun 2007, permen no 1 tahun 2008 dan permen no 3 

tahun 2008. 
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d. Standar sarana prasarana 

Pada standar sarana prasarana ini, berkaitan dengan kriteria 

minimal  tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat 

beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat 

bermain, tempat  berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar 

lain, yang diperlukan  untuk menunjang proses pembelajaran. 

Sedangkan peraturan mentri terkait dengan standar sarana 

prasarana terdapat pada permen no 24  tahun 2007, permen no 

33 tahun 2008 dan permen no 40 tahun 2008. 

e. Standar pengelola. 

Standar pengelola berkaitan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada 

tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, atau 

nasional agar tercapai efisiensi danefektifitas 

penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan peraturan mentri 

terkait dengan standar spengelola terdapat pada permen no 19 

tahun 2007. 

f. Standar pembiayaan pendidikan. 

Standar pembiayaan pendidikan berkaitan dengan biaya 

minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar 

dapat melaksanakan  kegiatan pendidikan.peraturan mentri 

terkait dengan standar  pembiayaan pendidikan terdapat 

pada permen no 69 Tahun 2009. 
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g. Standar penilaian pendidikan. 

Pada standar pendidikan ini berkaitan dengan berkaitan 

dengan  mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 

belajar peserta  didik. Sedangkan peraturan mentri terkait 

dengan standar penilaian pendidikan terdapat pada permen no 

20 tahun 2007. 

h. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan. 

Tenaga pendidik atau guru harus mempunyai kualifikasi 

akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 

rohani dan jasmani, serta mampu mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional.Pendidik harus memiliki ijazah dan/ atau 

sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.  Upaya Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Kepala sekolah sebagai seorang yang telah diberi 

wewenang untuk memimpin suatu lembaga pendidikan dan harus 

bertangungjawab secara penuh terhadap penyelenggaraan 

pendidikan pada sekolah yang berada dibawah pimpinanya. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: Artinya: 

“Semua kamu adalah pemimpin dan setiap kamu 

bertanggungjawab atas yang dipimpinnya”. (HR. Bukhori) 

Upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan bisa dilihat dari berbagai aspek, 
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yaitu seorang guru yang selaku pengajar, siswa, sarana prasarana, 

maupun dari kualitas pendidikan agama islam itu sendiri.enurut 

Bardawi & mohammad arifin dalam meningkatkan mutu 

pendidikan bisa di lihat dari berbagai aspek yaitu:
23

   

a. Guru.  

Guru merupakan salah satu komponen yang memegang 

peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan pendidikan 

dan  juga salah  satu  faktor yang  ampuh  untuk  meningkatkan  

mutu pendidikan, proses  belajar mengajar dan prestasi murid 

adalah guru. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab  seorang guru   dituntut   memiliki   beberapa   

kemampuan   dan   ketrampilan   tertentu. Kemampuan   dan   

ketrampilan   tersebut   sebagai   bagian dari   kompetensi 

profesionalisme   guru.   Kompetensi   merupakan   suatu   

kemampuan   yang mutlak  dimiliki  oleh  guru  agar  tugasnya  

sebagai  pendidik  dapat  terlaksana dengan baik. karena itu 

kualitas seorang guru tersebut harus ditingkatkan. Usaha 

peningkatan kualitas guru ini dapat dilaksanakan dengan 

berbagai cara, di antaranya adalah:  

1) Meningkatkan kedisiplinan guru 

2) Meningkatkan pengetahuan guru Untuk mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju 

seperti sekarang ini 

                                                             
23

 Bardawi & mohammad arifin , branded school membangun sekolah unggul berbasis 

peningkatan mutu, yogyakarta; ar-ruzz media, 2013  
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3) Inservice dan Upgrading Pembinaan dan usaha perbaikan 

pendidikan  

4) Rapat Guru Rapat guru adalah suatu cara dalam rangka 

meningkatkan kualitas guru di dalam mengemban tugas 

dan tanggungjawab sebagai  pendidik.  

b.  Siswa.  

Dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa juga harus 

mendapatkan perhatian, peningkatan mutu atau kualitas siswa 

ini dapat dilakukan dengan cara antara lain:  

1) Mengaktifkan siswa. Mengaktifkan siswa ini dilakukan 

dengan cara misalnya dengan mengabsen siswa setiap 

kali akan memulai dan akhir pelajaran  

2) Memberikan Bimbingan. Untuk memperoleh hasil yang 

memuaskan di dalam belajar, siswa membutuhkan 

bimbingan. 

3) Pemberian Tugas pada Siswa. Untuk meningkatkan 

kualitas siswa pemberian tugas perlu diberikan. Karena 

hal ini akan dapat merangsang belajar siswa. 

4) Mengadakan Kegiatan Ekstra Kurikuler. Dalam 

menunjang keberhasilan siswa dalam belajar, maka 

kegiatan kurikuler perlu diadakan, khususnya dalam 

bidang keagamaan 

 



32 
 

c.  Sarana Prasarana 

Sarana mencapai tujuan pendidikan yang telah 

jditetapkan dibutuhkan sarana yang memadai dengan sarana 

yang cukup maka akan memudahkan pencapaian tujuan 

pendidikan. Demikian akan terjadi sebaliknya, bila tanpa 

adanya sarana yang memadai atau yang mendukungnya. 

d.  Kerjasama Dengan Wali Murid 

Penyelenggaraan pendidikan akan lebih berhasil jika 

adanya kerja sama antara sekolah dengan orang tua murid, di 

mana sekolah akan memberi informasi tentang keadaan 

anaknya dirumah sehingga hubungan mereka itu adalah 

saling menunjang di dalam keberhasilan belajar siswa 

e. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan salah satu aspek 

penilaian dari suatu sekolah. Pembelajaran merupakan salah 

satu aspek penilaian dari suatu sekolah. Pembelajaran 

merupakan proses yang sangat vital dalam mencerdaskan 

kehidupan manusia. Pembelajaran yang berkualitas sangat 

bergantung pada kreativitas gurunya. Guru yang kreatif 

iyalah guru yang dapat mendasain pembelajaran yang 

menarik namun tujuan pembelajaran tetap tercapai. Dalam 

tahapnya guru yang kreatif akan merencanakan pembelajaran 

secara matang, melaksanakan secara total, dan nilai hasil 

belajar secara cermat sehingga tujuan belajar dapat tercapai. 
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3.    Hanbatan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

pendapat para ahli pendidikan tentang kendala 

peningkatan mutu pendidikan, yaitu: 

a. Menurut DR. Soedijarto, MA bahwa rendahnya mutu atau mutu 

pendidikan di samping disebabkan oleh karena pemberian 

peranan yang kurang proporsional terhadap sekolah, kurang 

memadainya perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan 

system kurikulum, dan penggunaan prestasi hasil belajar secara 

kognitif sebagai satu-satunya indikator keberhasilan 

pendidikan, juga disebabkan karena system evaluasi tidak 

secara berencana didudukkan sebagai alat pendidikan dan 

bagian terpadu dari system kurikulum. 

b.  Secara umum, Edward Sallis, menyebutkan, kondisi yang 

menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dapat berasal dari 

berbagai macam sumber, yaitu miskinnya perancangan 

kurikulum, ketidak cocokan pengelolaan gedung, lingkungan 

kerja yang tidak kondusif, ketidaksesuaian system dan prosedur 

(manajemen), tidak cukupnya jam pelajaran, kurangnya sumber 

daya, dan pengadaan staf dan kurangnya kerjasama dengan wali 

murid.
24

 

Pada penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 

hambatan dalam peningkatan mutu pendidikan kurang proporsional 

                                                             
24

 estalopink44.blogspot.com/2012/06/kendala-dan-solusi-peningkatan-mutu.html (diakses 

pada 2 januari 2019 pukul 20.37). 
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terhadap sekolah, kurang memadainya perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengelolaan system kurikulum, ketidak cocokan pengelolaan 

gedung, lingkungan kerja yang tidak kondusif, tidak cukupnya jam 

pelajaran, kurangnya sumber daya, dan pengadaan staf dan 

kurangnya kerjasama dengan wali murid. Juga menjadi salah satu 

hal yang menyebabkan terhambatnya mutu pendidikan yang ada di 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 


