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 ِۡر ٱ قَاَل َربَُّك لِلۡذَهَلَٰٓئَِكةِ إِّّنِ َجاِعٞل ِِف  ِإَوۡذ 
َ ََتۡذَعُل فِيَها َنو  ۡذ

َ
ۖٗ قَالُٓواْ أ  َخلِيَفة 

فُِك  ِسُد فِيَها َويَسۡذ لَُم ّ َِنآ َ ٱُيفۡذ عۡذ
َ
ٓ أ ُس لََكۖٗ قَاَل إِّّنِ ِدَك َوُنَقّدِ  َوََنۡذُو نَُسّبُِح ِِبَهۡذ

لَُهوَن   ٣٠َنا ََل َتعۡذ
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa 

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" 

 (QS. Al-Baqarah : 30) 

 

Tak ada mesin penggerak organisasi yang lebih bertenaga dalam meraih 

keunggulan dan keberhasilan masa depan, kecuali visi yang menarik, 

berpengaruh, dan dapat diwujudkan, serta mendapat dukungan luas. 

(Burt Nanus) 

 

 “ Create a good vision you can get an awesome goal”  

(Hersan) 
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ABSTRAK 

 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan kepemimpinan visioner 

kepala SMA Negeri 1 Menggala. Sosok kepala sekolah yang visioner adalah 

sosok yang sangat ditunggu bagi sekolah yang bervisi maju. Dalam penelitian ini 

ada 4 rumusan masalah yaitu 1.Bagaimanakah peran kepemimpinan visioner 

kepala  SMA Negeri 1 Menggala dalam perannya sebagai penentu arah dalam 

mendisiplinkan Guru, Pegawai dan Siswa SMA Negeri 1 Menggala 

2.Bagaimanakah peran kepemimpinan visioner Kepala SMA Negeri 1 Menggala 

dalam meningkatkan fasilitas sekolah 3.Strategi apa yang diterapkan kepala 

sekolah dalam memberi motivasi kepada Guru, Karyawan dan siswa SMA Negeri 

1 Menggala 4. Uswah atau keteladan seperti apa yang dicontohkan kepala sekolah 

dalam perannya sebagai model di sekolah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. 

Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, Guru, pegwai, siswa dan 

komite sekolah. Key informan pada penelitian ini adalah kepala sekolah. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 

Uji keabsahan data dengan peningkatan ketekunan dalam penelitian,  dan 

menggunakan bahan referensi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: bahwa Peran Kepemimpinan 

Visioner Kepala SMA negeri 1 Menggala dapat disumpulkan sebagai berikut : 1. 

Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Menggala telah 

menjalankan peranya secara aktif dan optimal yang berkarakter integritas religius, 

yaitu kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt. Kepala SMA 

Negeri 1 Menggala penuh semangat dalam memimpin dan menjalankan roda 

organisasi didalam sekolah dengan ketulusan, jujur, ikhlas dan berakhlak mulai. 

2.Kepala SMA Negeri 1 Menggala menerapkan peran-peranya sebagai pemimpin 

anatara lain, yaitu sebagai penentu arah, sebagai agen perubahan di sekolah, 

sebagai motivator dan sebagai model dalam meningkatkan mutu SMA Negeri 1 

Menggala. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis merekomendasikan 

1. Peran kepemimpinan visioner dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

sebaiknya melibatkan seluruh komponen internal dan eksternal. Tanpa ada 

dukungan tersebut, keberhasilan tidak akan tercapai. Oleh karena itu 

kepemimpinan visioner harus membangun kerja sama yang kuat dengan 

melakukan interaksi, komunikasi dan koordinasi. 2. Meningkatan fasilitas 

sekolah, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Ipa dan Laboratorium Komputer. 

Untuk mendukung proses belajar menggajar dan penerapan kurikul 2013 yang 

berbasis tekhnologi. 3. Lembaga pendidikan ingin mencapai pendidikan yang 

bermutu maka harus mengoptimalkan peran-peran kepemimpinan visioner 

sebagaimana tersebut yang dijiwai dengan karakter integritas religius. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan Visioner, Kepala Sekolah, SMA Negeri 1 Menggala 
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ABSTRAK 

 

This study aims to describe the visionary leadership principal of SMA 

Negeri 1 Menggala. The visionary principal figure is a highly-awaited figure for a 

visionary school. In this study there are 4 formulations of the problem that was 1. 

How about principal role of principal of SMA Negeri 1 Menggala. principal in its 

role as a determinant of direction in SMA Negeri 1 Menggala 2. How about 

principal role of Principal as agent of change in SMA Negeri 1 Menggala  3.what 

is Strategy applied by principal in giving motivation to teacher, employee and 

student of SMA Negeri 1 Menggala. 4. How the principal gives a good example 

as a model 

This research used qualitative approach of descriptive type. Informants in 

this study are principal, teachers, employee, students and school committee. Key 

informant in this research was principal. collecting techniques data used 

observation, interview and documentation study. Test the validity of data with 

increased persistence in research, and using reference materials. 

The result of the research shows that: The Principal leadership of SMA 

Negeri 1 Menggala can be conducted as follows: 1. Leadership Visionary 

Principal SMA Negeri 1 Menggala has actively and optimally his role of religious 

integrity, that was leadership as a form of devotion to Allah SWT. Principal of  

SMA Negeri 1 Menggala full of spirit in leading and running the organization 

within the school with sincerity, honest, sincere and morals start. 2. Principal of 

SMA Negeri 1 Menggala implements its role as the leader of another, that is as 

determinant of direction, as agent of change in school, as a motivator and as a 

model in improving the quality of SMA Negeri 1 Menggala. 

Based on the results of research and discussion the authors recommend 1. 

The role of visionary leadership in improving the quality of education in schools 

should involve all internal and external components. Without such support, 

success will not be achieved. Therefore visionary leadership must build strong 

cooperation by engaging in interaction, communication and coordination. 2. 

Increased school facilities, language laboratory, science laboratory and Computer 

Laboratory. To support the learning process of teaching and application of 

technology based curriculum 2013. 3. Educational institutions want to achieve 

quality education must then optimize the role of visionary leadership as it is 

imbued with the character of religious integrity. 

 

Keywords: Visionary Leadership, Principal, SMA Negeri 1 Menggala 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 

 

1. Huruf Arab dan Latin 

  

Huruf Arab Huruf Latin  Huruf Arab Huruf Latin 

 Ţ ط Tidak dilambangkan ا

 Ż ظ B ب

 ́ ع T ت

ث  Ś غ Ġ 

 F ف J ج

 Q ق Ĥ ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Ż ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 ̀ ء Sy ش

 Y ي Ş ص

   Ď ض

 

2. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan Huruf Huruf dan Tanda 

 Â ى َـا     َـ

 Î ي ِـ  

 Û و ُـ 

 

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur 

Keagamaan, Pedoman Transliterasi arab-Latin, Proyek Pengkajian dan 

Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan 

Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI, Jakarta, 2003. 

 
 

 

 


