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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Manusia  merupakan  makhluk  hidup  yang  mempunyai  citra  “tidak 

pernah selesai”. Perjalanan hidup manusia mengisyaratkan adanya perubahan 

yang terus menerus,  sehingga  filsafat  “perubahan  merupakan  sesuatu  yang 

kekal” menjadi karakteristik  tetap kehidupan  manusia dan makhluk lainnya (the 

only thing of permanent  is change).  Demikian  halnya pada organisasi terbuka  

yang  memiliki  ciri  kumpulan  orang-orang  bekerja  secara  sinergi untuk 

mencapai tujuan bersama, mengalami teori perubahan organisasi mulai dari 

orientasi, teknologi, struktur dan manajemennya.
1
 Komitmen bangsa Indonesia 

terhadap pendidikan dengan sangat jelas tercermin  pada  UUD  45,  khususnya  

Pasal  31,  yang  menegaskan  bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan". Landasan konstitusional   komitmen   pendidikan   yang   membuka   

peluang   sebesar- besarnya bagi bangsa Indonesia berbuat yang terbaik bagi 

sistem pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan bidang pemerintahan dan 

pembangunan, termasuk kebijakan otonomi daerah.
2
 Sebuah sekolah adalah 

organisasi yang kompleks dan unik, sehingga memerlukan tingkat koordinasi 

yang tinggi.
3
 Kepemimpinan pendidikan yang dibutuhkan  saat  ini  yang  

didasarkan  pada  jati  diri  bangsa  yang  hakiki, bersumber   nilai-nilai   budaya   

dan   agama   serta   mampu   mengantisipasi perubahan  yang terjadi  di dunia 
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pendidikan  khususnya  dan umumnya  atas kemajuan  yang diraih  di luar sistem 

sekolah.  Salah satu tujuan  visi untuk memudahkan proses manajemen strategis. 

Hanya pada organisasi yang telah menyatu   dengan   visinya,   para   pemimpin   

dan   manajer   dapat   mulai mengembangkan strategi-strategi yang diperlukan 

untuk mewujudkan visi tersebut, dan tidak ada kendala di antara keduanya.
4
 

 

Manajemen pendidikan dewasa ini ada tiga perubahan mendasar yang 

berimplikasi pada perilaku kepemimpinan. 

a. Perubahan paradigma pendidikan yang sentralistik ke arah desentralisasi. 

Perubahan   kebijakan   ini   merupakan   produk   dari   debat   reformasi 

pendidikan yang di lanjutkan dengan dirumuskannya undang-undang reformasi 

pendidikan. 

b. Pelimpahan wewenang yang luas kepada sekolah atas dasar pertimbangan 

profesional dan pertanggung jawaban publik. Pemberian wewenang ini 

merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya  undang-undang reformasi 

pendidikan. 

c. Kerjasama antara pejabat pemerintah dengan pemimpin pendidikan dalam 

membangun pendidikan yang bermutu. Penunjukan pejabat pendidikan 

dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  dasar kebijakan 

pendidikan dan profesionalisme.
5
 

Berdasarkan   perubahan   yang   terjadi   di   dunia   pendidikan,   baik perubahan 

manajemen maupun metodologi yang diterapkan untuk mencapai pembelajaran   
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yang  efektif,  saat  ini  perlu  dikembangkan   kepemimpinan visioner yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan pendidikan.  

 

Keberadaan pemimpin dalam lembaga pendidikan dirasakan penting 

sekali, bahkan mencapai tingkat urgen. Pemimpin merupakan subjek yang paling 

diharapkan banyak orang, khususñya para bawahan dan atau masyarakat, agar 

mampu mendorong dan mengantarkan kemajuan lembaga pendidikan. Setiap 

terjadi perguliran suksesi kepemimpinan dalam suatu lembaga pendidikan, selalu 

muncul harapan-harapan besar bahwa melalui kehadiran pemimpin yang baru 

dengan pola kepemimpinan yang baru juga mampu membawa kemajuan lembaga 

pendidikan Islam yang dipimpinnya sesuai dengan harapan mereka. Namun, 

harapan itu tidak selalu terwujudkan. Kadangk - kadang yang terjadi justru 

sebaliknya. Kehadiran pemimpin baru ternyata tidak mampu mempertahankan 

prestasi kemajuan sebelumnya, apalagi meningkatkan kemajuan sehingga yang 

terjadi justru kemerosotan terus-menerus yang mendera lembaga pendidikan Islam 

yang sedang dipimpin. Kondisi ini sangat mungkin terjadi dalam lembaga 

pendidikan Islam. Kondisi ini terkait dengan kewenangan dan kemampuan. Dan 

perspektif kewenangan, pemimpin memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk 

melakukan inovasi-inovasi, gebrakan-gebrakan, dan terobosan-terobosan baru 

dalam merealisasikan kemajuan lembaga pendidikan umum maupun lembaga 

pendidikan islam yang sedang dikendalikannya. Karena, pemimpin diberi mandat 

untuk melakukan pembaruan-pembaruan konstruktif terhadap lembaga tersebut. 

Mandat ini sering disebut political power (kekuatan politik). 
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Kepemimpinan visioner ini memiliki karakteristik yang membedakan 

dengan karakteristik model-model kepemimpinan lainnya. Istilah kepemimpinan 

visioner mengekspresikan ciri-ciri khusus yang mewarnai penampilan 

kepemimpinannya sehingga membentuk identitas yang merefleksikan 

substansinya dan membedakan dengan model-model kepemimpinan lainnya. 

Karakteristik itu membantu kita dalam memahami substansi kepemimpinan 

visioner dan membedakan secara tajam dengan model-model kepemimpinan 

lainnya yang begitu banyak. Terutama, model-model kepemimpinan yang populer 

belakangan ini. Walaupun terkadang terdapat titik-titik kesamaan maupun 

perbedaannya sangat tipis dengan model kepemimpinan tertentu lainnya sehingga 

agak mengaburkan pemahaman kita. Karakteristik kepemimpinan visioner ini 

mengundang perhatian para ahli untuk merumuskannya. Burt Namus menyatakan 

bahwa pemimpin visioner merupakan pemimpin yang efektif berdasarkan 

karakteristik antara lain: 

a. senantiasa memiliki rencana. 

b. berorientasi penuh pada hasil. 

c. mengangkat visi-visi baru yang menantang, menjadi kebutuhan dan 

terjangkau. 

d. mengomunikasikan visi. 

e. mempengaruhi orang lain untuk memperoleh dukungan. 

f. bersemangat memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan visi.
6
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Sementara itu, menurut Aan Komariah dan Cepi Triatna, pemimpin visioner 

mempunyai karakteristik: 

a. fokus ke masa depan yang penuh tantangan dan mampu menyiasatinya. 

b. menjadi agen perubahan yang unggul. 

c. menjadi penentu arah organisasi yang memahami prioritas. 

d. menjadi pelatih professional. 

e. membimbing orang ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan. 

 

Visi yang menjadi pusat perhatian kepemimpinan visioner ini merupakan 

mimpi-mimpi indah yang akan diwujudkan di masa mendatang sehingga visi 

lazimnya mengandung harapan pencapaian prestasi yang ideal. Hampir semua visi 

pendidikan ideal sekali karena semacarn cita-cita ke depan. Lembaga-lembaga 

pendidikan Islam mulai dan Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi rata-

rata memiliki visi yang ideal. Hanya saja, banyak pimpinan lembaga pendidikan 

maupun pegawainya yang tidak menyadari visi yang mereka rumuskan sendiri 

sehingga visi itu tidak ditindak lanjuti melalui misi yang konkret. Sebaik apa pun 

sebuah rumusan visi lembaga pendidikan, apabila tidak ditindak lanjuti melalui 

misi yang konkret maka hanyalah sia-sia belaka. Dengan demikian, kita bisa 

mencapai konsensus bahwa visi itu penting sekali bagi lembaga pendidikan 

Umum maupun Islam. Namun, yang lebih penting lagi adalah visi yang ditindak 

lanjuti dengan misi yang konkret. Dalam konteks pemahaman inilah, visi 

memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan. Aan Komariah dan Cepi 

Triatna menilai betapa kekuatan visi pendidikan memengaruhi kinerja pendidikan. 

Visi menjadi target semangat merealisasikan keunggulan pendidikan, mengisi 
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kehampaan, membangkitkan semangat, menumbuhkan kinerja, bahkan 

merealisasi prestasi pendidikan.
7
 Alhasil, visi menyimpan berbagai kekuatan yang 

bisa dirangsang untuk menggerakkan semangat dan kesadaran bekerja keras guna 

mencapai prestasi  lembaga pendidikan yang cemerlang dan unggul. 

 

Kepala  sekolah   adalah  guru  yang  mendapatkan   tugas  tambahan 

sebagai kepala sekolah. Kompleksnya tugas-tugas sekolah membuat lembaga itu 

tidak mungkin lagi berjalan baik, tanpa kepala sekolah yang profesional dan 

berjiwa inovatif.
8
 Kepala sekolah adalah seorang guru yang diangkat   untuk   

menduduki   jabatan   struktural   di   sekolah,   ia ditugaskan  untuk  mengelola  

sekolah.  Kepala  sekolah  yang  berhasil  adalah apabila  mereka  memahami  

keberadaan  sekolah  sebagai  organisasi  yang kompleks,   serta   mampu   

melaksanakan   peranan   kepala   sekolah   sebagai seorang yang diberi tanggung 

jawab untuk memimpin sekolah.
9
 Kepala sekolah harus memiliki visi dan misi, 

serta strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada mutu.
10

  

Secara sederhana visi dapat diartikan sebagai pandangan, keinginan, cita-cita, 

harapan dan impian- impian tentang masa depan. Sementara itu misi merupakan 

perwujudan lebih jauh dari visi.
11

 Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan 

harus dapat mengenal dan  mengerti  berbagai  kedudukan,  keadaan  dan  apa  

yang  diinginkan  baik oleh guru maupun oleh pegawai tata usaha serta pembantu 

lainnya. Sehingga dengan  kerja  sama  yang  baik  menghasilkan  pikiran  yang  
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harmonis  dalam usaha   perbaikan   sekolah.   Kegagalan   mencerminkan   

kurang   berhasilnya perilaku  serta  peranan  kepemimpinan  seorang  kepala  

sekolah.  Semua  ini perlu  menjadi   bahan  pertimbangan   bagi  seorang  kepala  

sekolah  untuk menggerakkan seluruh anggota yang dipimpinnya.
12

 

 

Kepemimpinan merupakan faktor penggerak organisasi melalui 

penanganan  perubahan  dan manajemen  yang dilakukannya  sehingga 

keberadaan pemimpin bukan hanya sebagai simbol yang ada atau tidakknya tidak 

menjadi  masalah,  tetapi keberadaannya  memberi dampak positif bagi 

perkembangan organisasi. Kepemimpinan   sekolah   efektif   seyogianya   

bertipekan   pemimpin visioner dengan menetapkan tujuan masa depan sekolah 

secara profesional. Hal ini dituntut oleh situasi dan kondisi saat ini yang 

menginginkan adanya visi bagi organisasinya sebagai antisipasi dan proyeksi bagi 

masa depan yang tidak menentu.
13

 Maka dari itu, pada organisasi  sekolah harus 

menerapkan indikator-indikator   untuk   mencapai   sekolah   efektif,   antara   

lain   dengan kepemimpinan  profesional,  mendayagunakan  para tenaga 

kependidikan  dan menetapkan tujuan. Paradigma  baru manajemen  pendidikan  

dalam rangka meningkatkan kualitas secara efektif, perlu didukung oleh sumber 

daya manusia yang berkualitas.
14

    Sebagai  makhluk  yang  berakal,  manusia  

diwajibkan  untuk selalu  berpikir.  Maka  manusia  akan  senantiasa  

memberdayakan kemampuannya,  tidak hanya dengan meningkatkan  kemampuan  

tetapi juga dengan   memanfatkan   kemampuan   tersebut.   Sehingga   manusia   

tersebut mampu memilih dan memutuskan kebijakan mana yang terbaik demi 
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sesuatu yang berkualitas. Dalam konteks ini adalah di dunia pendidikan, 

bagaimana mewujudkan pendidikan yang bermutu. 

Menurut Burt Nanus, Kepemimpinan yang bervisi bekerja dalam beberapa peran 

seperti : 

a. Peran kepemimpinan sebagai penentu arah 

b. Peran kepemimpinan sebagai perancang inovatif 

c. Peran kepemimpinan sebagai agen perubahan 

d. Peran kepemimpinan sebagai pelatih 

e. Peran kepemimpinan sebagai creator 

f. Peran kepemimpinan sebagai motivator 

g. Peran kepemimpinan sebagai juru bicara 

h. Peran kepemimpinan sebagai pemecah hambatan 

i. Peran kepemimpinan bertindak di luar konteks 

j. Peran kepemimpinan sebagai model 

k. Peran kepemimpinan visioner dalam mewujudkan mutu pendidikan. 
15

 

 

Manusia (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan  lain, karyawan, 

peserta didik, orang tua/wali siswa, dan steakholder) dipandang dari kacamata 

Manajemen  Mutu  Terpadu  (Total  Quality  Manajement)  adalah  pelanggan 

yang harus menjadi pusat perhatian dalam memenuhi semua kebutuhan dan 

keinginannya. Kepuasan peserta didik terletak pada proses yang sedang 

berlangsung dan hasil pendidikan yang memuaskan dalam proses pendidikan. 
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Maka dalam TQM, kesadaran akan fungsi dan tugas secara berkualitas harus 

berlangsung   secara  terus  menerus   dan  berkelanjutan   (continuos   quality 

improvement).
16

 Kaitannya   dengan  judul  thesis  ini  yaitu  tentang  

kepemimpinan visioner   kepala   sekolah.    

 

Pada tanggal 24 Juli 2017 penulis mengadakan pra penelitian di SMA 

Negeri 1 Menggala. Berdasarkan pengamatan di lapangan maka yang   

bertanggung   jawab   atas segalanya  dan  berhak  memimpin  proses  pendidikan  

di  Sekolah adalah   kepala   Sekolah,   berkaitan   dengan   kebijakan-kebijakan 

kepala sekolah peningkatan  mutu SDM, peningkatan  profesionalisme  guru, 

karyawan dan semua yang berhubungan dengan sekolah berada   di naungan 

kepemimpinan visioner kepala sekolah.  

 

Adapun alasan yang mendasari dalam pemilihan judul “Kepemimpinan 

Visioner Kepala SMA Negeri 1 Menggala”, antara lain : 

1) Kepala Sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

2) Kepala Sekolah selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan almamaternya. 

3) SMA Negeri 1 Menggala adalah sekolah yang berkualitas baik yang dikelola 

oleh tenaga profesional di bidang pendidikan. 

4) Penulis  sangat  tertarik  dengan  judul  ini  karena  memberi  manfaat  bagi 

penulis dan pihak-pihak lain. 
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B. Fokus Dan Subfokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah Kepemimpinan Visioner Kepala 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Menggala. 

2. Subfokus Penelitian 

1) Headmaster as Direction Setter (Kepala Sekolah Sebagai Penentu Arah) 

2) Headmaster as Agent Of Change (Kepala Sekolah Sebagai Agen Perubahan) 

3) Headmaster As Motivator (Kepala sekolah Sebagai Pemberi Motivasi) 

4) Headmaster As Model (Kepala Sekolah Sebagai Contoh) 

 

C.  Rumusan Masalah 

1) Bagaimanakah peran kepemimpinan visioner kepala  SMA Negeri 1 

Menggala dalam perannya sebagai penentu arah di SMA Negeri 1 Menggala? 

2) Bagaimanakah peran kepemimpinan visioner Kepala SMA Negeri 1 sebagai 

agen perubahan di 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 di contohkan kepala sekolah dalam 

peranya sebagai headmaster as model di SMA Negeri 1 Menggala? 
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D.  Tujuan Dan Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Tujuan  

1) Untuk   mendapatkan   informasi   lebih   lengkap   tentang   kepemimpinan 

visioner bidang pendidikan bagi pihak yang membutuhkan. 

2) Untuk mengetahui  kebijakan yang diambil oleh Kepala Sekolah untuk 

kemajuan Sekolahnya. 

 

2. Kegunaan  

1) Menyediakan literatur tentang kependidikan kepemimpinan visioner. 

2) Memberikan  manfaat  kepada  para  Kepala  Sekolah  yang  kurang  maju 

untuk mempraktikkan kepemimpinan visioner. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1.   Pengertian Kepemimpinan Visioner 

Kepemimpinan begitu kuat memengaruhi kinerja organisasi sehingga 

sangat rasional jika keterpurukan pendidikan salah satunya disebabkan oleh 

kinerja kepemimpinan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan 

juga tidak memiliki perencanaan strategi pendidikan yang adaptif terhadap 

perubahan. Tilaar mengungkapkan bahwa salah satu penyebab keterpurukan 

bidang pendidikan nasional adalah karena belum adanya visi strategis yang 

menempatkan pendidikan sebagai leading sector. Hal mi memberikan makna 

betapa kuatnya visi pendidikan mempengaruhi kinerja pendidikan. Visi menjadi 

semangat untuk meraih kemenangan pendidikan. Visi dapat mengisi kehampaan, 

membangkitkan semangat, menimbulkan kinerja, bahkan mewujudkan prestasi 

pendidikan. Orang yang bertanggung jawab merumuskan visi adalah pemimpin 

melalui kinerja kepemimpinannya. Visi dirumuskan bukan semata-mata untuk 

menciptakan sistem pendidikan berkualitas yang mampu bertahan dan 

berkembang memenuhi tuntutan perubahan dan idealitas, tetapi rumusan visi 

dapat mengakomodasi kepentingan hubungan baik di antara personel dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan dunia pendidikan dalam rangka 

peningkatan kualitas adalah kepemimpinan visioner.
17

 Kepemimpinan visioner 

adalah kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada rekayasa masa depan 

                                                           
17 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), hlm.72 
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yang penuh tantangan. Kemudian, menjadi agen perubahan yang unggul dan 

menjadi penentu arab organisasi yang memahami prioritas, menjadi pelatih yang 

profesional, serta dapat membimbing personel lainnya ke arah profesionalisme 

kerja yang diharapkan.
18

 

 

Kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan school based management 

dan didambakan bagi peningkatan pendidikan berupa kepemimpinan yang 

memiliki visi atau visionary leadership, yaitu kepemimpinan  yang  difokuskan  

pada  rekayasa  masa  depan  yang  penuh tantangan.
19

 Visionary   leadership   

pada   skripsi   ini,   disebut   dengan kepemimpinan visioner. Kerangka  dasar  

memahami  konsep  dan  berbagai  teori kepemimpinan dalam bahasa Inggris 

disebut “leadership”. Sebutan untuk kepemimpinan  dalam khazanah  Islam yaitu:  

Khalifah,  Imam,  dan Wali. Disamping Khalifah, Imam dan Wali sebutan untuk 

pemimpin atau kepemimpinan  dalam  praktiknya  juga  dikenal  Amir  dan  

Sultan  yang artinya  menunjukkan  pemimpin  negara.  Menurut  al  Maraghi,  

khalifah disini diartikan sebagai pelaksana  wewenang  Allah SWT merealisasikan 

berbagai perintahnya dalam kehidupan sesama manusia.
20

 Pada konteks khalifah, 

Allah berfirman dalam Al-Qur'an   surat Al Baqarah ayat 30. 
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 H.A.R Tilaar, Pengembangan Sumber Daya. Hlm 33 
19

 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 81 
20

 Syafruddin, Manajemen Lembaga Pendidika Islam,(Jakarta: PT.Ciputat Press), hlm. 194 
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َلَٰٓئَِمةِ إِّّنِ َجاِعٞن ِِف  ِإَوۡذ  ًَ  ِۡر ٱ قَاَل َربَُّك لِوۡذ
َ ا َيٌ  ۡذ َّ ََتۡذَعُن فِي

َ
ْٓاْ أ ُ ۖٗ قَال  َخوِيَفة 

فُِك  ا َويَصۡذ َّ ِصُد فِي وَُى ّ َِيآ َ ٱُيفۡذ عۡذ
َ
ٓ أ ُس لََكۖٗ قَاَل إِّّنِ ِدَك َوُنَقّدِ ًۡذ ٌُ نَُصّبُِح ِِبَ  َوََنۡذ

َْن  ًُ وَ   ٣٠َيا ََ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". 

(Q.S. Al-Baqarah : 30).
21

 

 

Selain kata khalifah juga disebut ulil amri, yang berarti pemimpin tertinggi,  

dalam  masyarakat  Islam.  Sebagaimana  dalam  Surat  An  Nisa‟ ayat  59  terlihat  

bahwa  kedudukan  ulil  amri  atau  pemimpin  sangatlah tinggi, sehingga perintah 

mentaati pemimpin jatuh sesudah perintah Allah 

dan Rasul-Nya, yaitu sebagai berikut. 

ا َّ يُّ
َ
أ ٌَ ٱ َيَٰٓ  ِ ْاْ  ِذَّل ِطيُع

َ
ْٓاْ أ َُ َ ٱ َ اَي ْاْ  ِذَّل ِطيُع

َ
ْوِِل لرِذَّلُشَْل ٱ َوأ

ُ
رِ ٱ َوأ  ۡذ

َ ۖٗ فَإِن  ۡذ  ِيَُكىۡذ
وهُ إََِل  ُجىۡذ ِِف ََشۡذ ٖ فَُردُّ ِ ٱثََنَٰزَعۡذ ََُْن ِب لرِذَّلُشْلِ ٱ وَ  ِذَّل ِي ِ ٱ إِن ُلَُجىۡذ ثُ ۡذ ْۡذمِ ٱ وَ  ِذَّل َ   ۡذ

َس  ِخرِ  ٱ  ۡذ
َ
ٞ َوأ َٰلَِك َخ ۡذ وِيًلا نُ  َ 

ۡذ
  ٥٩ ثَأ

                                                           
21

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Thoha 

Putra, 1998),  hlm. 13. 
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan  

ulil  amri  di  antara  kamu.  kemudian  jika  kamu  berlainan  Pendapat tentang  

sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.   

yang  demikian   itu  lebih  utama  (bagimu)   dan  lebih  baik 

akibatnya”. (Q.S. An Nisa’ : 59).
22

 

 

Adapun pengertian kepemimpinan menurut beberapa tokoh pendidikan sebagai 

berikut : 

Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan, membimbing, mempengaruhi,   

atau  mengawasi   pikiran,  perasaan   atau  tindakan   dan tingkah laku orang. 

Kepemimpinan yaitu tindakan atau perbuatan di antara perseorangan dan 

kelompok   yang  menyebabkan   baik  orang  maupun kelompok  bergerak  ke  

arah  tujuan  tertentu.
23

   Kepemimpinan  merupakan hubungan di mana satu orang 

yakni pemimpin mempengaruhi  pihak lain untuk dapat bekerja sama dalam upaya 

mencapai tujuan.
24

 Kepemimpinan adalah proses tindakan mempengaruhi 

kegiatan kelompok dan pencapaian tujuannya. Didalamnya terdiri dari unsur-

unsur kelompok (dua orang atau lebih). Ada tujuan orientasi kegiatan serta 

pembagian tanggung jawab sebagai bentuk perbedaan kewajiban anggota. 

Kepemimpinan  juga merupakan  proses  mempengaruhi  aktivitas  individu atau  

kelompok  usaha  ke  arah  pencapaian  tujuan  dalam  situasi  tertentu. Kata lain 

proses kepemimpinan  itu dijumpai  fungsi pemimpin,  pengikut anggota dan 

                                                           
22

 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al Qur an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Thoha 

Putra, 1998),  hlm. 202 
23

 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1997) hlm. 79 
24

 Marno, Islam By Management and Leadership, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), hlm. 37 
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situasi.
25

 Kepemimpinan  yaitu  suatu  pokok  dari  keinginan  manusia  yang 

besar untuk menggerakkan potensi organisasi. Weber mengemukakan 

kepemimpinan merupakan suatu kegiatan membimbing suatu kelompok 

sedemikian    rupa   sehingga    tercapailah    tujuan   kelompok    itu   yang 

merupakan tujuan bersama, kepemimpinan merupakan sejumlah aksi atau proses 

seseorang atau lebih menggunakan pengaruh, wewenang, atau kekuasaan  

terhadap  orang  lain  untuk  menggerakkan  sistem  sosial  guna mencapai tujuan 

sistem sosial.
26

   

 

Leader are persons others want to follow. Leaders are the ones who 

command the trust and loyalty of followers -  the great persons who capture the 

imagination and admiration of those with whom  they  deal.
27

 Pemimpin  adalah  

seseorang  yang  diikuti.  Pemimpin adalah seseorang yang berkuasa atas 

kepercayaan dan kesetiaan pengikut, seseorang yang mewujudkan imajinasi 

dengan kesepakatan  bersama. Jadi pengertian-pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi orang 

lain atau kelompok bawahan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Kepala sekolah atau Sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah. Pola 

kepemimpinannya  akan sangat berpengaruh  bahkan sangat menentukan terhadap 

kemajuan sekolah. Oleh karena itu, pada pendidikan modern,  kepemimpinan  

kepala  sekolah  perlu  mendapat  perhatian  secara serius.
28

  Keberhasilan  suatu 

lembaga  pendidikan  sangat tergantung  pada kepemimpinan  kepala sekolah.  

                                                           
25

 Syafruddin, Op.Cit., hlm. 195 
26

 Saiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: CV.Alfabeta, 2000),hlm. 145. 
27

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya,  

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),  hlm. 39 
28

 Syafruddin, Op.Cit., hlm. 162 
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Karena dia sebagai pemimpin  di lembaganya, maka dia harus mampu membawa 

lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dia harus mampu 

melihat adanya perubahan  dan mampu melihat masa depan dalam kehidupan  

globalisasi lebih baik.
29

 

 

Kepemimpinan  visioner  merupakan  kemampuan  pemimpin mencipta, 

merumuskan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan pemikiran-

pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial 

diantara anggota organisasi dan stakeholders yang diyakini sebagai   cita-cita   

organisasi   di   masa   depan   yang   harus   diraih   dan diwujudkan melalui 

komitmen semua personel.
30

 Pemimpin visoner merupakan pemimpin yang 

memiliki dan selalu berorientasi  ke  depan,  apa  yang  ingin  diwujudkan  di  

masa  depan  dari realitas  yang  sedang  dihadapi.  Bagi  pemimpin  visioner,  

tatkala  melihat batu misalnya. Di benaknya tergambar keinginan untuk membuat 

rumah yang   besar   dan   megah.   Pemimpin   yang   visioner   itu   penting   dan 

menentukan  hidup  matinya  organisasi.
31

 Gagasan  ini  menekankan  agar dunia 

pendidikan memiliki keterkaitan dan kesesuaian pembangunan sesungguhnya 

telah sejak dini diajarkan Islam. Hal ini pembangunan mengandung arti menata 

hari esok agar lebih baik dari kondisi sebelumnya dalam  segala  aspek  

kehidupan.  Hal  ini  dinyatakan  firman  Allah  SWT, sebagai berikut.  

                                                           
29

 Marno, Op.Cit., hlm. 54 
30

 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Op.Cit.,  hlm. 82 
31

 Marno, Op.Cit., hlm. 87 
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ا َّ يُّ
َ
أ ٌَ ٱ َيَٰٓ  ِ ْاْ  ِذَّل َُ ْ ٱ َ اَي ْا ُق َ ٱ تِذَّل َيتۡذ هَِ دٖ  وَ  ِذَّل ا قَدِذَّل ٞس يِذَّل ََُنرۡذ َنفۡذ ْ ٱ َو ۡذ ْا ُق َ  ٱ تِذَّل  إِنِذَّل  ِذَّل

َ ٱ وَُْن  ِذَّل ًَ ا َتعۡذ ًَ ِ ُۢ ب   ١٨ َخبُِ 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap  

diri memperhatikan  apa yang telah diperbuatnya  untuk  hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”. (Q.S. Al Hasyr : 18).
32

 

 

Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok dipahami 

sebagai perintah melakukan  evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. 

Ini seperti tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia  dituntut  

memperhatikannya  kembali  agar  menyempurnakannya   bila telah baik atau 

memperbaikinya  bila ada kekurangan.  Sehingga bila tiba saatnya diperiksa tidak 

ada lagi kekurangan  dan barang tersebut   tampil sempurna. Setiap mukmin 

dituntut melakukan hal itu. Bila baik maka dia dapat  mengharap  ganjaran  dan  

bila  amalnya  buruk  maka    hendaknya segera bertaubat.  Atas dasar ini pula 

bahwa perintah  takwa yang kedua dimaksudkan untuk penyempurnaan  amal-

amal atas dasar perintah takwa yang  pertama.
33

   Di dunia  pendidikan  evaluasi  

sangat  diperlukan  dalam progam-progam yang dirancang,  berhasil atau belum 

berhasil. Perspektif proses internal penyelenggaraan pendidikan, para pemimpin 

sebagai manajer mengidentifikasi berbagai proses penting yang harus dikuasainya 

dengan baik agar mampu memenuhi tujuan sekolah dan juga mampu memenuhi 

                                                           
32

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur an dan Terjemahnya, (Semarang:PT. 

Thoha Putra, 1998),  hlm. 874   
33

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur an, volume 

14, ( Jakarta: Lentera Hati, 2004 ), hlm. 130 
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harapan masyarakat. Setiap institusi memerlukan pemimpin  yang  memiliki  visi  

atau  misi  yang  disebut  dengan  visioner, dekat   dengan   stakeholder   atau   

masyarakat   yang   membutuhkan   jasa organisasi pendidikan, memiliki gagasan 

inovatif yang luas, familiar dan mempunyai semangat kerja    yang tinggi. 

Dampak atau hasil dari kepemimpinan  visioner pada lembaga pendidikan akan 

tampak pada cara ia menentukan kebijakan dan keputusan, dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan, cara yang sesuai dengan aturan dan sesuai pula bagi 

pihak yang menerima delegasi, acuan sikap dalam bekerja dan acuan 

pengawasan.
34

 

 

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata “wisdom” , yaitu suatu 

kearifan  pimpinan  kepada  bawahan  atau masyarakatnya.  Pimpinan  yang arif 

sebagai pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja mengecualikan aturan yang 

baku   kepada seseorang atau sekelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak 

mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain dapat dikecualikan 

tetapi tidak melanggar hukum.
35

 

Pemimpin Visioner, beberpa peran pemimpin visioner menurut Burt nanus yaitu: 

 

a) Penentu arah (Direction Setter) 

Pemimpin yang memiliki visi berperan sebagai penentu arah organisasi. 

Sebagai penentu arah, seorang pemimpin menyampaikan visi 

mengkomunikasikanya, memotivasi pekerja dan rekan, serta meyakinkan 

orang bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang benar, dan mendukung 
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partisipasi pada seluruh tingkat dan pada seluruh tahap usaha menuju masa 

depan. Sesuai dengan firman Allah Swt : 

ََا ََُْن a مِنۡذهُمۡذ أَئِمَّة  يَهۡذدُونَ بِأَمۡذرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖٗ وَكَانُواْ بَِٔاوََجَعوۡذ ِ ْق ََا  ُ َٰجِ   ٢٤َي

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi 

petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka 

meyakini ayat-ayat kami. (QS Al-Sajdah : 24)
36

 

 

ىۡذ  ُّ َن وََجَعوۡذَنَٰ ِّىۡذ فِعۡذ ََآ إَِ ۡذ وۡذَ يۡذ
َ
رٍَِا َوأ  ۡذ

َ
ُدوَن بِأ ّۡذ ة  َي ِذًَّل ِ ئ

َ
َيۡذَ َٰتِ ٱ أ ةِ ٱ  قَاَم  ۡذ َْٰ وَ  للِذَّل

ةِ  ٱ  َجآَ   َْٰ َل ٌَ لزِذَّل َٰبِِد  ْاْ ََلَا َع   ٧٣ َوََكٍُ
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, 

mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 

dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah. 
37

 

 

b) Agen Perubahan (Agent Of Change) 

Dalam peranya sebagai agen perubahan, pemimpin visioner bertanggung 

jawab untuk merangsang perubahan di lingkungan internal. Ia memimpikan 

organisasi melalui gebrakan-gebrakan baru yang memicu kinerja dan 

menerima tantangan-tantangan dengan menerjemahkanya kedalam agenda-

agenda kerja yang jelas dan rasional. 
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Visionary leadership tidak puas dengan yang telah ada, ia ingin memiliki 

keunggulan dari yang ada seprti berpikir bagaimana mengembangkan inovasi 

pembelajaran, manajemen sekolah, hubungan kerjasama dengan dunia usaha 

dan sebagainya. Peran pemimpin visioner adalah sebagai pelopor dan pemicu 

bagi berbagai perubahan yang terjadi kea rah yang lebih baik dalam 

mengimplementasikan visi. 

 

Pemimpin sebagai agen perubahan telah dicontohkan oleh Nabi 

Muhammmad Saw. Michael hart dalam bukunya yang berjudul The 100 

Rangking Of the Most Influential Person In History menempatkan Nabi 

Muhammad Saw pada urutan pertama sebagai reformis dunia/agen 

perubahan.
38

 Hal ini karena Rasulullah Saw telah banyak melakukan 

perubahan terhadap kehidupan umat manusia dari jahiliyah kepada manusia 

yang berperadaban Islam. Dalam hal ini Allah Swr telah berfirman dalam 

surah al-Jumu‟ah (62) : 2 

 َْ ِيٱ ُِ ٌَ ٱ َبَعَح ِِف  ِذَّل ّيِّ ِ ۧ
ُ ِّىۡذ َ اَيَٰجُِِ  ۡذ يۡذ

ْاْ َعوَ ىۡذ َيجۡذوُ ُّ َۡذ ِّىۡذ ۦ رَُشَْل  ّيِ  َوُيَزّكِي

ُى  ُّ ًُ ِ ةَ ٱ وَ هۡذِمَ ََٰ  ٱَوُيَعوّ ًَ ِمۡذ بنِٖي  ۡذ ْاْ ِيٌ َقبۡذُن هَِِف َضَلَٰٖن يُّ   ٢  ن ََكٍُ
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara 

mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan 

mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan 

                                                           
38
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sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang 

nyata.
39

 

 

Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, telah menghasilkan perubahan 

dramatis yang dahsyat pada kehidupan masyarakat. Pemimpin sejati yang 

merupakan agen perubahan dengan perjuangan yang penuh pengorbanan, 

ketulusan dan kelembutan. 

 

c) Kepala sekolah sebagai motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada guru dan staf untuk melakukan berbagai tugas 

dan fungsinya. Hal ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan 

fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif dan 

penyediaan berbagai sumber belajar mlalui pengembangan sentra belajar. 

Salah satu upaya memotivasi adalah dengan memberi penghargaan kepada 

guru dan stafnya yang mngalami peningkatan profesionalisme kerjanya 

secara positif dan produktif. 

 

d) Kepala sekolah sebagai model 

dalam kepemimpinan sangat diperlukan karena sang pemimpin dianggap 

sebagai tokoh sentral dan tokoh panutan yang dapat mengayomi dan 

melindungi warganya. Dengan demikian, berarti role model dalam 

kepemimpinan paling tidak harus dapat menjadi faktor stimulan bagi dirinya 
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dan warganya. Para pemimpin harus menjadi role model, paling tidak dalam 

cara berfikir dan bertindaknya. Role model tentang akhlaknya, kejujuran serta 

sikap tegasnya karena dia harus menjadi suri teladan buat semuanya. Kalau 

pemimpin tidak mau memerankan dirinya sebagai role model, maka 

semestinya yang bersangkutan tidak layak menyandang gelar sebagai 

pemimpin. Gelar yang pantas disandangnya mungkin hanya sosok orang 

biasa saja. 

 

Dengan demikian berarti sosok seorang pemimpin adalah harus menjadi 

manusia yang luar biasa (extraordinary person). Kemampuannya harus di atas 

rata-rata dari orang biasa. Karena itu, dia harus bisa memerankan dirinya menjadi 

role model. Hadir dan tampil ditengah-tengah warganya yang memiliki harapan 

besar agar pemimpinnya bisa memberikan perbaikan terhadap kesejahteraan bagi 

warganya, menjamin ketertiban dan keamanan lingkungan dalam arti luas. 

 

Tanpa role modeling, kepemimpinan terasa hambar apalagi tidak bisa berbuat 

banyak untuk kepentingan masyarakatnya. Jika ini terjadi, lama-lama masyarakat 

akan muak, bosan dan bisa kehilangan kepercayaan atas kepemimpinannya. 

Sebagai role model, pemimpin harus lebih banyak berkarya dan berkarya secara 

produktif daripada banyak berbicara. Karena di pundak sang pemimpin melekat 

sebuah tanggungjawab untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam 

segala aspek kehidupan warganya, masyarakatnya yang mendambakan terjadinya 

perbaikan dalam kehidupannya. Kalau karya-karyanya dapat memberikan banyak 

solusi atas berbagai masalah yang dihadapi, pasti akan mendatangkan respect, 
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apresiasi tanpa harus disuruh-suruh. Respect dan apresiasi hakekatnya adalah 

ekspresi kujujuran dan keikhlasan serta sekaligus pengakuan warga atas sukses 

dan keberhasilan dari pemimpinnya. Secara emosional, penghargaan atas 

keberhasilan sang pemimpin hampir pasti menimbulkan pengharapan baru dari 

masyarakat agar pemimpinnya diberikan kesempatan lebih untuk terus melakukan 

perbaikan. Panjatan doa akan terus mengalun seraya memohon kepada Tuhan agar 

pemimpinnya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas 

kepemimpinannya. 

 

Pada umumnya, para pemimpin memiliki persamaan karakteristik, 

pertama, pemimpin memiliki visi. Mereka memiliki visi yang jelas tentang masa 

depan, mereka mengkomunikasikan  visi, percaya pada visinya dan percaya   pada   

diri   mereka   masing-masing.   Pemimpin   menghidupkan visinya. Kedua, 

pemimpin memilik nilai-nilai. Mereka memiliki kode etik yang jelas dan 

pandangan yang kuat tentang hal-hal yang benar dan yang salah. Pemimpin  

mempromosikan  dan melindungi  nilai-nilainya.  Ketiga, pemimpin itu terfokus. 

Mereka memfokuskan pada gambaran yang besar dan  tugas-tugas  untuk  

mencapainya.  Keempat,  pemimpin  itu  dinamis. Mereka enerjik, antusias, 

percaya diri dan petualang. Mereka bersedia menerima ide-ide baru. Kelima, 

dalam organisasi kelas dunia yang sesungguhnya, pemimpin perusahaan akan 

memiliki visi yang jelas, partisipasi  dari  setiap  orang,  mengarah  pada  tujuan  
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umum,  nilai-nilai umum  yang  membimbing  perilaku  setiap  orang,  fokus,  

berjuang  untuk mencapai tujuan secara ambisius.
40

 

 

2.   Konsep Kepemimpinan Visioner 

Kemampuan  pemimpin  menciptakan  visi  dan  menerjemahkannya pada 

kenyataan yang disebut visionary leadership merupakan sasaran yang menarik 

sehingga terjadi komitmen dan seluruh personel untuk meraihnya. Pemimpin  

harus merumuskan  visi sendiri dengan melibatkan  orang atau tim   untuk   

membantu   merumuskannya.   Visi   dapat   memuat   sasaran kuantitatif misalnya 

target yang dinyatakan dengan prosentase, atau dapat menyatakan  tahun  

pencapaian,  dan  dapat  pula  hanya  menggambarkan kondisi di masa depan yang 

akan dicapai.
41

 Hal tersebut dapat diartikan  bahwa orang yang bertanggung  

jawab merumuskan visi adalah pemimpin melalui kinerja kepemimpinannya. 

Kepemimpinan  yang relevan dengan tuntutan school based management dan 

didambakan  bagi peningkatan  leadership,  yaitu kepemimpinan  yang kerja 

pokoknya difokuskan pada konsep visi, karakteristik unsur visi dan tujuan visi.
42

 

 

a. Konsep Visi 

Visi  masa  depan  yang  lahir  dewasa  ini  sifatnya  terbuka  dan melihat 

pada potensi-potensi yang mungkin terjadi tanpa mempunyai kepastian mengenai 

hasil-hasilnya. Masa depan merupakan masa kini yang  sedang  diarahkan  oleh  

manusia  itu sendiri.  Namun  demikian, visi  masa  depan  ini  harus  dimiliki  
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oleh setiap pendidik,  terutama kepala sekolah. Pernyataan visi 

mengkomunikasikan pokok-pokok tujuan lembaga  dan untuk apa lembaga  

tersebut  berdiri. Pernyataan pokok visi tersebut harus lugas dan langsung 

menunjuk pada tujuan pokok  lembaga.  Visi  adalah  wawasan  kedepan  yang  

merupakan statement of power humaniora, dapat berupa daya imajinasi, daya 

tembus, daya pandang dan daya rekayasa. Visi merupakan pandangan yang  

merupakan  kristalisasi  dan  intisari  dari  kemampuan (competency), kebolehan 

(ability) dan kebiasaan (self efficacy) dalam melihat, menganalisis dan 

menafsirkan. Visi mengandung intisari dari arah dan tujuan, misi, norma dan nilai 

yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Pernyataan di atas dapat disimpulkan 

visi adalah idealisme pemikiran  tentang masa depan organisasi yang merupakan  

kekuatan kunci bagi perubahan organisasi. Kerangka pemikiran ini menciptakan 

budaya  dan  perilaku  organisasi  yang  maju  dan  antisipatif  terhadap persaingan 

global sebagai tantangan zaman.
43

 

 

b. Karakteristi Unsur Visi 

Visi adalah gambaran masa depan yang lebih baik, mendekati harapan, atraktif, 

dan realistis. Visi menunjukkan arah pergerakan organisasi dan posisinya 

sekarang ke maca datang. Visi merupakan jembatan masa kini dan maca depan 

sehingga perumusannya harus didasarkan pada karakteristik yang mapan. Sashkin 

menegaskan bahwa visi memiliki tiga unsur utama, yaitu : 

1) visi berkaitan dengan kepribadian dan keterampilan kognitifpemimpin. 
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2) visi tersebut merefleksikan kemampuan untuk dapat mengembangkan visi 

organisasi. 

3) kemampuan pemimpin mengartikulasikan visi tersebut. 

 

Nanus menekankan ciri-ciri visi yang baik/benar sebagai berikut: 

1) Visi harus tepat bagi organisasi dan tepat waktunya. 

2) Visi menentukan standars tandar prestasi dan mencerminkan cita-cita yang 

tinggi. 

3) Visi menjernihkan maksud dan arah. 

4) Visi mengilhami antusiasme dan merangsang komitmen. 

5) Visi dinyatakan secara jelas dan mudah dipahami. 

6) Visi merefleksikan keunikan organisasi, kompetensinya, apa yang 

diperjuangkannya, dan apa yang mampu dicapainya. 

7) Visi bersifat ambisius.” 

 

Locke dkk. mengatakan bahwa walaupun visi sangat bervariasi, 

pernyataan visi yang membangkitkan inspirasi dan memotivasi mempunyai 

persamaan karakteristik tertentu sebagai berikut. 

1) Ringkas; pernyataan visi harus ringkas, agar bisa dikomunikasikan dengan 

mudah dan sering. 

2) Kejelasan; tingkat kejelasan dan pernyataan-pernyataan visi memengaruhi 

seberapa baik visi itu dimengerti dan diterima. 

3) Abstraksi; visi seharusnya mewakili sebuah ideal umum yang berbeda dengan 

sebuah pencapaian spesifik. 
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4) Tantangan; sebuah visi yang baik dirumuskan dengan pernyataan yang 

menantang kemampuan personel sehingga dapat menunjukkan kinerjanya secara 

optimal dan membentuk rasa percaya yang besar. 

5) Orientasi masa depan; masa depan visi adalah kualitas dan seluruh aspek 

organisasi. 

6) Stabilitas; visi bukan pernyataan yang mudah berubah karena ia dapat 

mengakomodasi perubahan, kepentingan, dan keinginan organisasi dalam jangka 

waktu yang relatifpanjang sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di luar 

organisasi tidak membuat terancamnya visi organisasi. 

7) Disukai; visi harus disukai. Para pengikut harus memandang vlsi itu sebagai 

sebuah ideal yang bernilai untuk dicapai. 

 

Komariah dan Triatna menyimpulkan ciri-ciri visi yang baik berdasarkan 

karakteristik di atas, sebagai berikut : 

1) Memperjelas arah dan tujuan 

2) Mudah dipahami dan diartikulasikan 

3) Mencerminkan cita-cita yang tinggi dan menetapkan standart of excellence  

4) Menumbuhkan inspirasi, semangat, kegairahan, dan komitmen; 

5) Menciptakan makna bagi anggota organisasi; 

6) Merefleksikan keunikan atau keistimewaan organisasi 

7) Menyiratkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi 

8) Kontekstual dalam arti memperhatikan secara saksama hubungan organisasi 

dengan lingkungan dan sejarah perkembangan organisasi yang bersangkutan. 
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Visi mengandung unsur basic values, mission, dan objectives. Basic values 

adalah nilai dasar atau falsafah yang dianut. Mission adalah operasional dan visi 

yang merupakan pemikiran seseorang tentang organisasinya, meliputi pernyataan 

mau menjadi apa organisasi mi di kemudian han dan akan berperan sebagai apa? 

Sementara itu, objectives adalah tujuan-tujuan yang merupakan arah ke mana 

organisasi dibawa yang meliputi, mau menghasilkan apa, untuk apa, dan dengan 

mutu yang bagaimana. Mulyadi menghubungkan visi dengan misi, core belief 

(keyakinan inti/dasar organisasi, dan core values (nilai-nilai inti organisasi). 

Mulyadi mengatakan bahwa misi sebagai titik tolak visi. Artinya, sebelum 

merumuskan visi, organisasi harus memiliki misi sehingga visi yang akan 

dirumuskan semakin jelas. 

 

a. Nilai (Values) 

Ada   tiga   hal   yang   perlu   dikemukan   tentang   nilai,   pertama, 

pengertian bahwa nilai itu mempunyai pengaruh atau dampak pada perilaku 

seseorang. Kedua, mengenai apa yang sebenarnya dipengaruhi nilai. Ketiga, 

mengenai adanya “tata tingkat preferensi” nilai terhadap modus perilaku tertentu 

atau keadaan akhir tertentu. Mengartikan nilai secara tegas dan jelas bukan hal 

yang mudah sebab nilai sangat relative dan tak berwujud bagi setiap orang. 

Beberapa ahli mengemukakan pengertiannya sesuai dengan konteks dan istilahnya 

masing-masing. Namun demikian, terdapat rambu-rambu yang dapat ditangkap 

sebagai nilai. Danandjaja mengungkapkan tiga hal yang perlu dikemukakan 

tentang nilai. Pertama, pengertian bahwa nilai itu mempunyai pengaruh arau 

dampak pada perilaku seseorang. Kedua, mengenai apa yang sebenarnya 
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dipengaruhi oleh nilai. Ketiga, pengertian mengenai adanya “tata tingkat 

preferensi” nilai terhadap modus perilaku tertentu atau keadaan akhir tertentu.” 

Dalam kaitannya dengan organisasi, Quiqley mendefinisikan nilai sebagai 

keyakinan yang mendasar dan organisasi. Dengan kata lain, keadaan akhir 

eksistensi secara pribadi atau sosial lebih diinginkan daripada cara bertindak akhir 

eksistensi yang berlawanan atau yang sebaliknya.117 

 

Danundjaja menunjukkan beberapa karakteristik nilai, sebagai berikut: 

1) Tidak dapat diobservasi secara langsung 

2) Mempunyal unsur kognitif, afektif dan psikomotor 

3) Tidak berperan terlepas, organisme biologis dan lingkungan sosialnya 

4) Nilai lebih mengenai yang seharusnya diingini (the desirable) dari pada nilai 

yang sebenarnya diinginkan (the desirid);  

5) Terorganisasi menurut hierarki dalam sistem kepribadian seseorang 

6) Berhubungan dengan perilaku aktual seseorang, sebagai fungsi dan teka pribadi 

dan faktor-faktor situasional.”8 

 

Nilai mempunyai fungsi utama sebagai berikut: 

1) Sebagai ukuran baku yang mengarahkan kegiatan seseorang. 

2) Sebagai rencana umum untuk menyelesaikan konflik dan mengambil 

keputusan.  

3) Sebagai fungsi motivasi. Nilai-nilai organisasi merupakan prinsip operasional 

dan arahan untuk mencapai visi dan misi organisasi.119 Nilai-nilai tersebut 

mengekspresikan kepercayaan, keyakinan, dan aspirasi lembaga. Perlu diingat, 
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nilai-nilai tersebut harus selaras dengan lingkungan tempat lembaga beroperasi. 

Suatu lembaga harus memutuskan nilai-nilai apa yang akan dianutnya dengan 

memerhatikan beberapa hal sebagaimana dikemukakan Sallis:  

1) Prioritas pertama adalah peserta didik. 

2) Operasionalkan standar tertinggi dan integritas professional. 

3) Bekerja dalam suatu tim. 

4) Komitmen terhadap perbaikan berkesinambunga. 

5) Bekerja untuk meyakinkan kesempatan yang sama bagi setiap orang. 

Miller sebagaimana dikutip Quiqley mengatakan bahwa terdapat lima nilai dasar 

corporate, yaitu :  

a) Innovation 

b) Exellence 

c) Partisipation 

d) Ownership 

e) Leadership. 

Innovation adalah kemampuan mendesain pemecahan masalah dan solusi 

inovatif yang dapat membuahkan hasil untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan 

menghadapi tantangan bisnis. Exellence adalah mengkreasi nilai untuk memberi 

pelayanan kepada pelanggan dengan cara meningkatkan kualitas dan memberikan 

yang terbaik pada semua tugas yang harus dikerjakan beserta cara pengerjaannya. 

Participation adalah bekerja sama dalarn tim ketika seriap orang memberjkn 

kontribusi sesuai dengan tingkatan kapabilitasnya. Ownership merupakan 

komitmen untuk secara bersamasama menanggung risiko yang terjadi arau 

menikmati keuntungan yang diperoleh. Leadership adalah kemampuan untuk 
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tampil terbaik dalam rangka memberdayan dan membangun dedikasi anggota 

untuk mencapai visi Organisasi. 

 

b. Misi (Mission) 

Misi merupakan terma lain yang sering digunakan untuk mengekspresikan 

tujuan organisasi. Misi digunakan untuk menjelaskan seluruh  tujuan  dan  

filosofi,  dan  dinyatakan  kalimat  pendek.  Misi biasanya  mudah  diingat  dan  

memberi  pedoman  pelaksanaan  bagi seluruh  anggota  organisasi.  Walaupun  

terkadang  mirip  visi,  namun misi biasanya lebih spesifik mengekspresikan nilai-

nilai institusi,  serta dianggap sebagi sarana untuk menterjemahkan inspirasi ke 

realitas.
44

 

Quiqley mendefinisikan misi sebagai what it is today and what it acpires to 

be. Misi institusi harus konsisten dengan nilai-nilaj yang dijadikan landasan dan 

perjuangan institusi tersebut. Misi merupakan tugas pokok yang akan 

dilaksanakan untuk merealisasikan visi. Misi membebasin dan kegelapan, 

kemjskjnan ketakutan, dan ancaman. Misalnya, membangun manusia yang utuh 

jasmani dan rohani. Misi diwujudk melalui pengelolaan pendidikan Suatu misi 

memiliki ciri sebagai berikut:  

a) Merupakan suatu pernyataan yang bersifat umum tentang niat organisasi yang 

berlaku untuk kurun waktu yang panjang. 

b) Mencakup filsafat yang dianut dan digunakan organisasi. 

c) Secara implisit menggambarkan citra yang hendak diproyeksikan kepada 

masyarakat luas. 
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d) Merupakan pencerminan jati diri yang ingin diciptakan, ditumbuhkan, dan 

dipelihara. 

e) Menunjukkan produksi yang menjadi andalan. 

f) Menggambar dengan jelas kebutuhan apa yang akan diupayakan untuk 

memuaskan para pelanggan. 

 

c. Tujuan/Sasaran (Objectives) 

Tujuan menurut Quiqley merupakan bagian dan visi yang menjabarkan 

secara jelas komitmen organisasi yang akan dibawa. Tujuan diturunkan dan misi 

yang merupakan kondisi jangka panjang yang diinginkan, dinyatakan dalam 

istilah yang umum dan kualitatif. Tujuan organisasi menurur Etzion adalah 

sebagai suatu pernyatasn tentang keadaan yang diinginkan, yairu organisasi 

bermaksud untuk merealisasikannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di 

waktu yang akan datang ketika organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk 

menimbulkannya. 

Secara umum, tujuan dan sasaran harus memerhatikan aspirasi individu, 

masyarakat, sosial, ekonomi, dan politik. Perumusan tujuan yang visible dan 

komprehensif memberikan banyak kegunaan bagi para perencana. Tujuan, 

menurut Bedeian memiliki ftingsi penting yang bervariasi, sebagai berikut: 

a) Pedoman bagi kegiatan. 

b) Sumber legitimasi, yaitu kegiatan yang mengarah kepadanya mendapat 

dukungan, baik materiil maupun spiritual. 

c) Standar pelaksana sehingga tujuan yang dirumuskan secara jelas memberikan 

kejelasan bagi standar penilaian pelaksanaan kegiatan. 
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d) Sumber motivasi. 

e) Dasar rasional pengorganisasian. Tujuan tidak memberikan gambaran secara 

operasional. 

 

Oleh karena itu, perlu ditentukan sasaran-sasarannya. Sasaran organisasi dapat 

diartikan sebagai nilai-nilai yang ingin dicapai. Sasaran yang baik harus memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

a) Sasaran harus mengandung arti. 

b) Masuk akal. 

c) Menantang. 

d) Dikaitkan dengan sistem ganjaran. 

e) Spesifik dan dapat diukur. 

f) Konsisten. 

Quiqley menawarkan lima ranah tujuan korporat, yaitu : 

a) Quality 

Quality berkaitan dengan kualitas layanan tertinggi yang diberikan kepada 

pelanggan untuk menjamin kepuasan. 

b) Growth 

Growth merupakan prakarsa untuk menjamin pertumbuhan jangka panjang 

dan mengembangkan pangsa pasar.  

c) People 

People merupakan prakarsa untuk menjamin bahwa karyawan tetap 

menjunjung misi organisasi. 

d) Etical conduct 
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Etical conduct adalah kebijakan untuk mengelola bisnis secara konsisten 

terhadap minat publik. 

e) Financial. 

Financial berupa komitmen untuk mencapai prestasi dan hasil-hasil optimal 

melalui penjagaan dan pertumbuhan organisasi serta memaksimalkan nilai 

dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

Tujuan merupakan bagian dari visi yang menjabarkan secara jelas 

komitmen organisasi yang akan dibawa. Tujuan diturunkan dan misi yang 

merupakan kondisi jangka panjang yang diinginkan, dinyatakan istilah yang 

umum dan kualitatif.
45

 Jadi,  pada  perumusan  visi,  ketiga  unsur  tersebut  

menjadi  satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan selalu beriringan. Hal 

tersebut disebabkan   visi   yang   dirumuskan   harus   terwujud   dengan   cara-

cara tertentu. Pendidikan merupakan sarana untuk memperkuat jati diri bangsa 

pada  proses  industrialisasi  dan  mendorong  terjadinya  perubahan masyarakat  

Indonesia  memasuki  era  globalisasi  di  abad  XXI. Pembangunan pendidikan 

harus mampu memantapkan jati diri bangsa Indonesia di tengah pergaulan dengan 

bangsa lain, sehingga keadaan bagaimanapun tetap tampil sebagai bangsa 

Indonesia dengan segala kepribadiannya. Adapun visi dan misi pendidikan 

nasional, adalah sebagi berikut : 
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a) Visi Pendidikan Nasional 

Visi  pendidikan  nasional  merupakan  pendidikan  yang mengutamakan  

kemandirian  menuju keunggulan  untuk meraih kemajuan dan kemakmuran 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
46

 

 

b) Misi Pendidikan Nasional 

Misi jangka pendek pendidikan nasional, sebagai berikut : (1) melakukan 

penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu; (2) 

mengembangkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendidikan sesuai dengan 

asas desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah;  dan  (3)  melakukan  

perintisan  program-program  pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.
47

 

 

Misi  jangka  menengah  pendidikan  nasional  yakni  menciptakan sistem, iklim 

dan proses yang demokratis yang mengutamakan mutu, mampu  mengembangkan  

manusia  dan  kehidupan  masyarakat Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, 

berwawasan kebangsaan, kreatif, inovatif, sehat, berdisiplin, bertanggungjawab, 

terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Misi jangka panjang pendidikan nasional yaitu melakukan pembudayaan dan 

pemberdayaan sistem, iklim, dan proses pendidikan nasional yang demokratis dan 

mengutamakan  mutu dalam perspektif nasional dan global.
48

 

 

                                                           
46

 Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, 

(Yogyakarta:Mitra Gama Widya, 2001), hlm. 63 
47

   Ibid., hlm. 65 
48

  Ibid., hlm. 66 



37 

Visi dan misi pendidikan yang merupakan harapan cita-cita dan tujuan pendidikan 

Islam pada dasarnya di bangun dari dari nilai-nilai Islam dan hasil analisa 

terhadap  keberadaan  pendidikan. Menurut Syafei Maarif visi pendidikan adalah 

“manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, serta anggun dalam 

moral dan kebijakan”. Konteks pendidikan nasional Tilaar   merumuskan visi 

pendidikan Islam, yakni “mewujudkan manusia Indoseia yang takwa dan 

produktif sebagai anggota masyarakat  Indonesia yang berbineka”.  Sedangkan  

misi pendidikan Islam menurut Tilaar yaitu “mewujudkan nilai-nilai keislaman di 

dalam pembentukan manusia Indonesia”.
49

 

 

Sedangkan ciri-ciri visi yang baik adalah sebagai berikut: 

a) Ringkas;  bahwa  statement  visi  tidak  dirumuskan  dalam  kalimat yang 

panjang  lebar, tetapi secara ringkas,  mudah  dibaca,  mudah dipahami dan 

dapat sering dikomunikasikan. 

b) Kejelasan;  visi  yang  jelas,  tidak  mengandung  penafsiran  yang berbeda-

beda  dari pembacanya.  Pernyataan  visi yang jelas dapat mempengaruhi 

penerimaan dan pemahaman yang menerimanya. 

 

c) Abstraksi;   bahwa   visi   bukan   tujuan   operasional   yang   hanya 

diupayakan dan diraih dalam waktu yang pendek, tetapi pernyataan ideal 

tentang cita-cita organisasi  yang mengakomodasi  kemajuan organisasi. 
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d) Tantangan; personel yang tertantang dengan pernyataan visi dapat 

menunjukkan   kinerjanya   secara  optimal   dan  membentuk   rasa percaya 

diri yang besar. 

 

e) Orientasi  masa depan;  visi adalah  masa depan.  Masa depan  visi merupan 

kualitas dari seluruh aspek organisasi. 

 

f) Stabilitas;  visi  bukan  statement  yang  mudah  berubah  karena  ia dapat   

mengakomodasi   perubahan,   kepentingan   dan   keinginan organisasi dan 

individu dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga perubahan-

perubahan  yang terjadi diluar organisasi tidak membuat terancamnya visi 

organisasi. 

 

g) Disukai, visi harus disukai. 
50

 

 

d. Tujuan Visi 

Bila   dikaitkan   dengan   proses   perubahan,   visi   yang   baik memiliki 

tujuan utama, yaitu: 

1) Memperjelas arah umum perubahan kebijakan organisasi 

2) Memotivasi karyawan untuk bertindak dengan arah yang benar 

3) Membantu  proses mengkoordinasi  tindakan-tindakan  tertentu dari orang yang 

berbeda-beda.
51
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Pemimpin   visioner   itu   penting   untuk   menentukan   hidup matinya 

organisasi, ini dipahami dari alasan : 

1) Adanya  perubahan  lingkungan  yang  cenderung  sulit  diramalkan. Hal  ini  

menyebabkan  rencana  strategis  organisasi  sering  tidak cocok lagi dengan 

lingkungan yang sudah berubah. 

2) Rencana  strategis  organisasi  akhirnya  digantikan  oleh  visi organisasi yang 

lebih fleksibel daklam menghadapi perubahan lingkungan.
52

 

 

Kepemimpinan   begitu   kuat   mempengaruhi   kinerja   organisasi sehinga  

rasional  apabila  keterpurukan  pendidikan  salah  satunya disebabkan karena 

kinerja kepemimpinan yang tidak dapat menyesuaikan diri  dengan  perubahanan  

juga  tidak  membuat  strategi  pendidikan  yang adaptif  terhadap  perubahan.  

Tilaar  mengungkapkan  bahwa keterpurukan bidang pendidikan nasional adalah 

salah satunya disebabkan belum adanya visi strategis yang menempatkan 

pendidikan sebagai leading sector.
53

 

 

Adanya visi berarti organisasi sudah mengikrarkan diri tentang apa yang 

harus dicapainya  di masa depan. Rumusan  visi perlu disusun agar mampu 

menarik dan "menggoda" seluruh anggotra organisasi untuk mencapainya.
54

 Visi 

merupakan daya pandang jauh ke depan, mendalam dan luas yang merupakan 
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daya pikir abstrak yang memiliki kekuatan amat dahsyat dan dapat menerobos 

segala batas-batas fisik, waktu dan tempat.
55

  

 

Perumusan visi itu harus simple and compelling, certainly challanging, 

practicable, and realistic. Visi yang baik dirumuskan secara sederhana dan 

terfokus, dapat ditangkap maknanya oleh staf atau tenaga pelaksana, 

menggambarkan kepastian, dapat dilaksanakan, serta realistis. Beberapa criteria 

visi antara lain : 

 

a) Visi yang mampu merangsang kreativitas dan bermakna secara fisik- 

psikologis  bagi  kepala  sekolah,  guru,  staf  tat  usaha  dan  anggota komite. 

 

b) Visi yang dapat menumbuhkan kebersamaan dan pencarian kolektif bagi 

kepala sekolah, guru, staf tat usaha dan anggota komite sekolah untuk tumbuh 

secara profesional. 

c) Visi yang mampu mereduksi sikap egoistik-individual atau egoistik- unit ke 

format berpikir kolegalitas, komprehensif dan bekerja dengan cara-cara yang 

dapat diterima oleh orang lain. 

 

d) Visi  yang  mampu  merangsang  kesamaan  sikap  dan  sifat  aneka 

perbedaan pada diri kepala sekolah, guru, staf tat usaha dan anggota komite  

sekolah,  sekaligus  menghargai  perbedaan  yang menjadikan perbedaan itu 

sebagai potensi untuk maju secara sinergis. 

                                                           
55

 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik, 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hlm. 71 



41 

e) Visi yang mampu merangsang  seluruh anggota, dari hanya bekerja secara 

profoma ke kinerja riil yang bermaslahat, efektif, efisien dan akuntabilitas 

tertentu.
56

 

 

Menurut Sadu, ada tiga hal yang menandai kepemimpinan visioner, yakni, 

inovasi yang tinggi, kreativitas, dan keberanian untuk menghadapi risiko. Tentu 

saja, kepemimpinan visioner tidak bisa tercipta secara instan. Ada  empat  variabel  

yang  satu  sama  lainnya  berkontribusi  dan  menjadi padu  untuk  membentuk  

kepemimpinan  visioner.  Keempat  variabel  itu adalah pemimpin, pengikut, 

situasi dan kondisi, serta visi dan misi organisasi.
57

 

 

Pedoman pembentukan visi seorang pemimpin sekolah mencakup : 

a) Gambaran tentang masa depan sekolah yang diinginkan. 

b) Visi akan membentuk pandangan pemimpin   tentang   apa   yang 

menyebabkan keunggulan sekolah. 

c) Gambaran    masa    depan    sekolah    yang    diinginkan    sekolah    dan 

masyarakat. 

d) Proses  perubahan  yang  diinginkan  berdasarkan  masa  depan  terbaik yang 

hendak dicapai. 
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e) Masing-masing aspek visi pendidikan di sekolah merefleksikan asumsi- 

asumsi,  nilai-nilai  dan  keyakinan-  keyakinan  yang  berbeda  tentang watak 

manusia, tujuan pendidikan dan sebagainya.
58

 

 

Akan terbentuk visi pendidikan di lembaga pendidikan yang kompetitif  dan 

merefleksikan  hal-hal yang mencakup  perbedaan  asumsi, nilai  dan  keyakinan.  

Serta  semua  aspirasi  para  stakeholder  tertampung dalam visi tersebut. 

 

e.   Visi dan Misi Pendidikan 

Visi merupakan gambaran keadaan sesuatu hal suatu waktu mendatang 

dapat menjadi kenyataan yang mengandung cita-cita, nilai semangat motivasi, niat 

yang jelas, wawasan dan keyakinan.
59

 Dilihat dari perspektif waktu, visi pada 

intinya tentang masa depan. Sehingga tidaklah tepat jika berganti kepala sekolah 

berganti pula visi sekolah yang dipimpinnya. 

Vision  :  the  long  term  future  desired  state  of  an  organization, usually 

expressed in a 7-20 years time fram. Often included in the vision  statement  are  

the  areas  that  organization  needs  to  care about in order to succeed. The vision 

should inspire & motivate .
60

 

 

Visi merupakan keinginan jangka panjang dari suatu organisasi, biasanya 

dinyatakan dalam kurun waktu 7 sampai 20 tahun. Pernyataan visi sering 

mencantumkan  keinginan  organisasi  demi mewujudkan  kesuksesan.  Visi 
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mengandung inspirasi dan motivasi. Visi mengandung unsur basic values, mission 

dan objectives. Basic values yaitu nilai-nilai dasar atau falsafah yang dianut 

seseorang. Mission merupakan operasional dari visi yang merupakan pemikiran 

seseorang tentang  organisasinya,  meliputi  pertanyaan,  mau menjadi  apa 

organisasi ini dikemudian hari dan akan berperan sebagai apa? Sedangkan 

objectives merupakan tujuan-tujuan yang merupakan arah kemana organisasi 

dibawa yang meliputi pernyataan, mau menghasilkan apa, untuk siapa dan dengan 

mutu yang bagaimana. 

 

Misi didefinisikan sebagai “what it is today dan what it aspires to be”. 

Misi  institusi  harus  konsisten  dengan  nilai-nilai  yang  dijadikan landasan  dan  

perjuangan  institusi  tersebut.  Misi  merupakan  tugas pokok yang akan 

dilaksanakan untuk merealisasikan visi. Misi adalah rumusan langkah-langkah 

yang merupakan kunci untuk berinisiatif, mengevaluasi  dan  mempertajam  

bentuk-bentuk  kegiatan  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi. 

 

3. Urgensi Kepemimpinan Visioner 

Menurut Muhaimin, sedikitnya ada 2 tugas penting yang harus diemban 

kepala Sekolah. Pertama, tugas di bidang manajerial. Yaitu, seorang  kepala  

Sekolah  dituntut  untuk  mampu  menyelesaikan  tugas- tugas administrasi dan 

supervisi. Tugas administrasi ini meliputi kegiatan menyediakan, mengatur, 

memelihara dan melengkapi fasilitas material dan tenaga-tenaga personal Sekolah. 

Sedangkan tugas supervisi meliputi kegiatan   untuk   memberikan   bimbingan,   



44 

bantuan,   pengawasan   dan penilaian, pada masalah-masalah yang berhubungan 

dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan serta pengajaran. 

Kedua, tugas di bidang spiritual.  Yaitu seorang kepala Sekolah dituntut untuk 

mampu menjadikan Sekolah sebagai bi ah islamiyyah (suasana relijius islam) 

yang mampu mengantarkan para anak didiknya menjadi  ulu al albab,  suatu 

pribadi  yang memiliki  kekokohan  spiritual, moral dan intelektual serta 

profesional.
61

 

 

Kunci keberhasilan suatu Sekolah pada hakikatnya terletak pada efisiensi 

dan efektivitas penampilan seorang kepala Sekolah. Kepala Sekolah bertanggung  

jawab atas tercapainya  tujuan pendidikan  melalui upaya menggerakkan bawahan 

ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kepala 

Sekolah bertanggung jawab melaksanakan   fungsi-fungsi   kepemimpinan,   baik  

fungsi  yang berhubungan  dengan  pencapaian  tujuan  pendidikan  maupun  

penciptaan iklim Sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar 

mengajar secara efektif dan efisien. Tanggung jawab ini tidak serta merta 

tanggung jawab   kepala   Sekolah   saja,   akan   tetapi   juga   tangung   jawab   

para stakeholder,  yakni  para  pengguna  pendidikan  secara  langsung  maupun 

tidak langsung. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan 

Bukhari sebagai berikut : 

ِ ْ َي ُ َوَ   َ ُىوُ  ُ َ لَْيِه َوَسلَّنَن   َىَّن َ ْ ذَ  َّن ِ َصلَّنى  َّن َسِوْعُت َرُسىَو  َّن

َهبُم َراعٍ َوَهْسئُىٌو َ ْي َرِ يَّنتِِه   َ ُىُو ُكلُُّكْن َراعٍ َوُكلُُّكْن َهْسئُىٌو َ ْي َرِ يَّنتِِه اْْلِ
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ُجُل َراعٍ فِي  َْهِلِه َوُهَى َهْسئُىٌو َ ْي َرِ يَّنتِِه َواْلَوْ  َةُ َراِ يَةٌ فِي  َْيِت  َوال َّن

َزْوِجَهب َوَهْسئُىلَةٌ َ ْي َرِ يَّنتَِهب َواْلَخبِدُم َراعٍ فِي َهبِو َسيِِّذِه َوَهْسئُىٌو َ ْي 

ُجُل َراعٍ فِي َهبِو  َ ِيِه َوَهْسئُىٌو َ ْي  َرِ يَّنتِِه قَبَو َوَحِسْ ُت  َْى قَْذ قَبَو َوال َّن

 َرِ يَّنتِِه َوُكلُُّكْن َراعٍ َوَهْسئُىٌو َ ْي َرِ يَّنتِهِ 

 

Hadits  di atas  berarti  bahwa  kamu  semua  pemimpin  dan akan dimintai 

pertanggungjawaban  atas kepemimpinannya. Seorang imam pemimpin dan akan 

dimintai pertanggungjawaban  atas kepemimpinannya. Seoarang laki-laki 

pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannya, dan seorang perempuan pemimpin dalam rumah tangganya 

dan akan dimintai pertanggungjawaban atas  kepemimpinannya,  dan  seorang  

pegawai  pemimpin  dalam  menjaga harta tuannya  dan akan dimintai  

pertanggungjawaban  atas kepemimpinannya,  dan  seorang  anak  pemimpin  

atas  harta  ayahnya  dan akan dimintai pertanggungjawaban  atas 

kepemimpinannya.  Kamu semua pemimpin dan akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu.
62

 

 

Untuk  menghadapi  perubahan-perubahan   yang  sulit  diramalkan dan upaya 

menyusun visi baru yang lebih fleksibel, diperlukan pemimpin masa depan yang 

visioner yaitu: 
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a) Mendorong setiap anggota organisasi untuk mengidentifikasi masalah dan 

kemudian memecahkannya. 

b) Memaksimalkan energi dengan cara; keluar dari situasi status quo dan tidak 

terlalu bersifat kompromistis, menghasilkan keputusan yang berkualitas, 

mencapai target hasil yang maksimal, dengan teknik dan metode yang sama 

sekali baru. 

c)  Mengolah data dan informasi dengan cepat. 

d) Menyajikan informasi yang benar dan mudah dicerna. 

e) Mahir dalam berkomunikasi. 

f) Mengajak  anggota  organisasi  untuk  berpikir  dan bertindak  menurut 

agenda kegiatan mereka. 

g) Mengolah   melatih   dan   menggunakan   intuisi   untuk   mengambil 

keputusan.
63

 

 

Hakikat perilaku kepala Sekolah yaitu aktualisasi diri dalam menjalankan 

tugas-tugas kepala Sekolah. Kepala Sekolah harus mampu melaksanakan 

pekerjaannya sebagai edukator manajer, administrator, supervisor, leader,  

inovator dan motivator. Pelaksanaan peran, fungsi dan tugas  tersebut  tidak  dapat  

dipisahkan   satu  sama  lain  karena  saling berkaitan  dan  mempengaruhi   serta  

menyatu  pribadi  kepala  Sekolah profesional.
64

 

 

Visi-visi yang memiliki kekuatan dan mampu menghasilkan transformasi 

cenderung mengandung beberapa ciri khas. 
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a) Visi harus tepat bagi organisasi dan tepat pada waktunya. Visi harus sesuai 

dengan  sejarah,  budaya  dan nilai-nilai  organisasi,  konsisten dengan  situasi  

organisasi  saat  ini  dan  dapat  memberikan  taksiran yang realistis dan 

informatif tentang apa yang dapat dicapai di masa depan. 

b) Visi  menentukan  standar-standar  prestasi  dan  mencerminkan  cita- cita 

yang tinggi. Visi menggambarkan organisasi sebagai komunitas yang 

bertanggung  jawab,   yang memiliki  integritas  yang kuat dan mengangkat 

moral setiap orang di dalamnya. 

c) Visi  menjernihkan  maksud  dan  arah.  Visi  bersifat  persuasif  yang dapat 

dipercaya dalam menentukan   apa yang diinginkan organisasi dan merupakan 

aspirasi orang-orang di dalam organisasi. 

d) Visi   mengilhami   antusiasme   dan   merangsang   komitmen.   Visi 

memperluas  basi  dukungan  bagi  pemimpin  melalui  refleksi kebutuhan   

dan   aspirasi   berbagai   pihak   terkait,   menjembatani perbedaan  ras,  

umur,  jenis  kelamin  dan  karakteristik  demografi lainnya, serta menarik 

perhatian dari berbagai   pihak ke dalam komunitas yang peduli terhadap 

masa depan organisasi. 

e) Visi dinyatakan secarajelas dan mudah dipahamivisi memiliki makna tunggal 

sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman strategis dan tindakan, dan dapat 

diserap oleh mereka yang perannya dibutuhkan dalam mengubah visi menjadi 

kenyataan. 

f) Visi  merefleksikan  keunikan  organisasi,  kompetensinya,  apa  yang 

diperjuangkannya dan apa yang capainya. 
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g) Visi    bersifat    ambisius.    Visi    memperlihatkan    kemajuan    dan 

memperluas  pandangan  organisasi.  Sering  visi  menuntut pengorbanan  dan 

investasi emosional  dari para anggota organisasi, yang   akan   timbul   karen   

adaya   tarik   yang   melekat   pada   visi tersebut.
65

 

 

4. Karakteristik Kepemimpinan Visioner 

Kepemimpinan visioner memiliki ciri-ciri yang menggambarkan segala 

sikap dan perilakunya yang menunjukkan kepemimpinannya  yang berorientasi  

kepada  pencapaian  visi,  jauh  memandang   ke  depan  dan terbiasa menghadapi 

segala tantangan dan resiko. Diantara karakteristik utama kepemimpinan visioner 

adalah sebagai berikut : 

a) Berwawasan   ke  masa  depan,   yaitu  bertindak   sebagai   motivator, 

berorientasi pada the best performance untuk pemberdayaan, kesanggupan 

untuk memberikan arahan konkrit yang sistematis. 

 

b) Berani  bertindak  dalam  meraih  tujuan,  penuh  percaya  diri,  tidak peragu 

dan selalu siap menghadapi resiko. Pada saat yang bersamaan, pemimpin 

visioner juga menunjukkan perhitungan yang cermat, teliti dan akurat. 

Memandang sumber daya, terutama sumberdaya manusia sebagai asset yang 

sangat berharga dan memberikan perhatian dan perlindungan yang baik 

terhadap mereka. 

 

c) Mampu  menggalang  orang  lain  untuk  kerja  keras  dan  kerjasama dalam   

menggapai   tujuan,   menjadi   model   (teladan)   yang   secara konsisten   
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menunjukkan   nilai-nilai   kepemimpinannya,   memberikan umpan balik 

positif, selalu menghargai kerja keras dan prestasi yang ditunjukkan oleh 

siapun yang telah memberi kontribusi. 

 

d) Mampu  merumuskan  visi  yang  jelas,  inspirasional  dan  menggugah, 

mengelola mimpi menjadi kenyataan, mengajak orang lain untuk berubah.  

Mampu  memberi  inspirasi,  memotivasi  orang  lain  untuk bekerja lebih 

kreatif dan bekerja lebih keras untuk mendapatkan situsi dan kondisi yang 

lebih baik. 

 

e) Mampu  mengubah  visi  ke  dalam  aksi,  menjelaskan  dengan  baik maksud 

visi kepada orang lain, dan secara pribadi sangat berkomitmen terhadap visi 

tersebut. 

 

f) Berpegang    erat   kepada   nilai-niliai    spiritual   yang   diyakininya. 

Memiliki   integritas   kepribadian   yang  kuat,  memancarkan   energi, 

vitalitas dan kemauan yang membara untuk selalu berdiri pada posisi yang 

segaris dengan nilai-nilai spiritual. 

 

g) Membangun    hubungan    (relationship)    secara    efektif,    memberi 

penghargaan dan respek. Sangat peduli kepada orang lain (bawahan), 

memandang   orang   lain   sebagai   asset   berharga   yang   harus   di 

perhatikan,   memperlakukan    mereka   dengan   baik   dan   „hangat‟ 

layaknya   keluarga.   Sangat  responsive   terhadap   segala  kebutuhan orang 

lain   dan   membantu    mereka   berkembang,    mandiri   dan membimbing 

menemukan jalan masa depan mereka. 
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h) Inovatif  dan  proaktif  dalam  menemukan  „dunia  baru‟.  Membantu 

mengubah dari cara berfikir yang konvensional (old mental maps) ke 

paradigma   baru   yang   dinamis.   Melaklukan    terobosan-terobosan 

berfikir yang kreatif dan produktif (out-box thinking). Lebih bersikap 

antisipatif dalam mengayunkan langkah perubahan, ketimbang sekedar reaktif 

terhadap kejadian-kejadian.
66

 

 

Karakteristik  kepemimpinan  visioner  tersebut  terdapat  10 kompetensi 

yang harus dimiliki oleh pemimpin visioner, yaitu sebagai berikut: 

a) Visualizing, yaitu pemimpin visioner mempunyai gambaran yang jelas 

tentang apa yang hendak dicapai dan mempunyai gambaran yang jelas kapan 

hal itu akan dapat dicapai. 

 

b) Futuristic Thinking, yaitu pemimpin visioner tidak hanya memikirkan di 

mana posisi bisnis pada saat ini, tetapi lebih memikirkan di mana posisi yang 

diinginkan pada masa yang akan datang. 

 

c) Showing Foresight, yakni pemimpin visioner adalah perencana yang dapat  

memperkirakan  masa  depan.  Dalam  membuat  rencana  tidak hanya 

mempertimbangkan apa yang ingin dilakukan, tetapi mempertimbangkan  

teknologi,  prosedur,  organisasi  dan  faktor  lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi rencana. 

 

                                                           
66

 http://pendidikan-umat.blogspot.com., hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, hlm. 3 

 



51 

d) Proactive Planning, yaitu pemimpin visioner menetapkan sasaran dan strategi 

yang spesifik untuk mencapai sasaran tersebut. Pemimpin visioner mampu 

mengantisipasi atau mempertimbangkan rintangan potensial dan 

mengembangkan rencana darurat untuk menanggulangi rintangan itu 

 

e) Creative  Thinking,  yaitu  dalam  menghadapi   tantangan  pemimpin visioner 

berusaha mencari alternatif jalan keluar yang baru dengan memperhatikan 

isu, peluang dan masalah. 

 

f) Taking Risks, yaitu pemimpin visioner berani mengambil resiko, dan 

menganggap kegagalan sebagai peluang bukan kemunduran. 

 

g) Process  alignment,  yaitu pemimpin  visioner  mengetahui  bagaimana cara  

menghubungkan  sasaran  dirinya  dengan  sasaran  organisasi.  Ia dapat 

dengan segera menselaraskan tugas dan pekerjaan setiap departemen pada 

seluruh organisasi.  

 

h) Coalition building, yaitu pemimpin visioner menyadari bahwa dalam rangka  

mencapai  sasara  dirinya,  dia  harus  menciptakan  hubungan yang harmonis  

baik ke dalam maupun  ke luar organisasi.  Dia aktif mencari peluang untuk 

bekerjasama dengan berbagai macam individu, departemen dan  golongan 

tertentu. 

 

i) Continuous Learning, yakni pemimpin visioner harus mampu dengan teratur 

mengambil bagian dalam pelatihan dan berbagai jenis pengembanganlainnya, 

baik di dalam maupun di luar organisasi. Pemimpin  visioner  mampu  

menguji  setiap  interaksi,  negatif  atau positif,  sehingga  mampu  
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mempelajari   situasi.  Pemimpin  visioner mampu mengejar peluang untuk 

bekerjasama   dan mengambil bagian dalam proyek yang dapat memperluas 

pengetahuan, memberikan tantangan berpikir dan mengembangkan imajinasi. 

 

j) Embracing Change. Pemimpin visioner mengetahui bahwa perubahan adalah  

suatu  bagian  yang  penting  bagi  pertumbuhan  dan pengembangan.  Ketika  

ditemukan  perubahan  yang  tidak  diinginkan atau   tidak diantisipasi,  

pemimpin visioner dengan aktif menyelidiki jalan  yang  dapat  memberikan  

manfaat  pada  perubahan  tersebut.
67

 

 

5.  Peningkatan Mutu Pendidikan 

a.   Pengertian Mutu 

Islam sangat memerhatikan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dalam 

Islam tampak pada perintah Allah Swt dan Rasul-Nya tentang kewajiban 

menuntut ilmu. Bahkan dalam islam kewajiban menuntu ilmu tidak dibatasi oleh 

waktu. Tetapi dilakukan sepanjang hayat (Long Life Education). Sebagaimana 

Firman Allah Swt surah At-Taubah (9) : 122  

َُْنَ ٱ۞َوَيا ََكَن  ِي ًُ ۡذ ۡذ ىۡذ َطآئَِفةٞ ل ُّ َۡذ قَةٖ ّيِ ِ فِرۡذ
ََل َنَفَر ِيٌ ُكّ ْۡذ  ِ ََفُِرواْ َلٓافِذَّلة   فَوَ

ْاْ ِِف  ُّ ََجَفقِذَّل ٌِ ٱّ ِ ىۡذ ََيۡذَذُروَن ّ ِ  ُّ ِّىۡذ هََعوِذَّل ْٓاْ إَِ ۡذ ىۡذ إِإََِوا رََجُع ُّ  َ ْۡذ   ١٢٢ َوِ َُِذُرواْ قَ
“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya” 
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Islam juga memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kua1itas keilmuan 

dan pengetahuan dengan usaha yang serius dan maksimal. Salah satu ayat yang 

menjadi motivasi seseorang agar selalu meningkatkan ilmu adalah penghargaan 

Allah yang diberikan kepada ilmuwan yang tertuang dalam firman-Nya 

surah A1-Mujâdilah (58):11 berikut ini: 

ا َّ يُّ
َ
أ ٌَ ٱ َيَٰٓ  ِ ْاْ ِِف  ِذَّل ُح ْٓاْ إِإََِوا قِيَن هَُكىۡذ َتَفصِذَّل َُ َ َٰوِِس ٱ َ اَي ًَ ۡذ ْ ٱ َ  ل ْا َصِح فۡذَصُح  َيفۡذ

ُ ٱ ۖٗ  ِإََوا قِيَن  ِذَّل ْ ٱ هَُكىۡذ وا ْ ٱ َ  نُنُ وا فَِع نُنُ ُ ٱ  َرۡذ ٌَ ٱ  ِذَّل  ِ ْاْ ِيَُكىۡذ وَ  ِذَّل َُ ٌَ ٱ َ اَي  ِ   ِذَّل

ْاْ  وثُ
ُ
ُ ٱ َدَرَ َٰٖت  وَ هۡذعِوۡذىَ ٱأ وَُْن َخبِ ٞ  ِذَّل ًَ ا َتعۡذ ًَ ِ   ١١ ب

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

 

Mutu mengandung makna sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran 

yang dihasilkan.
68

 Mutu merupakan pemenuhan terhadap   kebutuhan   

stakeholder,   bersistem   pencegahan,   mempunyai standar   tanpa   cacat   dan   

mempunyai   ukuran   harga   ketidakpuasan.
69

 Mutu/kualitas diartikan sebagai 

segala sesuatu yang menentukan kepuasan stakeholder   dan  upaya   perubahan   

                                                           
68

 Jerome, Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan, 

terj. Yosal Iriantara, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 75   
69

 Edwar Sallis, Manajemen Mutu Pendidikan, terj. Fahrurrozi, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2006), 

hlm. 191 



54 

ke  arah  perbaikan   terus  menerus sehingga  dikenal dengan istilah Q = MATCH  

(Quality  = Meets Agreed Terms and Changes)”.
70

 Mutu mengandung makna 

derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang 

maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible.
71

 Berdasarkan elemen 

tersebut maka kualitas dapat didefinisikan  sebagai suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi 

bahkan melebihi harapan.
72

 

 

Bila  dikaitkan   dengan   Sekolah   maka   mutu   akan   berkenaan dengan 

segala aspek yang berhubungan dengan segala kegiatan yang dilaksanakan dalam 

rangka mendidik di suatu Sekolah. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu 

input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap 

berproses. Proses pendidikan bermutu  apabila  mampu  menciptakan  suasana  

yang  PAIKEM (Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan).  

Output pendidikan  dinyatakan  bermutu  jika hasil  belajar  akademik  dan 

nonakademik  siswa tinggi. Outcome dinyatakan  bermutu apabila lulusan terserap  

di  dunia  kerja,  gaji  wajar,  semua  pihak  mengakui  kehebatan lulusan dan 

merasa puas.
73

 

 

Beberapa  kebingungan  terhadap  pemaknaan  mutu  bisa  muncul karena mutu 

dapat digunakan sebagai suatu konsep yang secara bersama- sama   absolut   dan   
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relatif.   Suatu   jasa   yang   berorentasi   pada   mutu memberikan  kepuasan  

kepada  stakeholder  melalui  jaminan  mutu  agar tidak terjadi keluhan-keluhan  

stakeholder  dan dari pihak produsen  tidak melakukan  kesalahan-kesalahan  

(zerro defect).  Mutu secara mutlak  atau absolut memiliki ukuran nilai tertinggi, 

bersifat unik dan sangat berkaitan dengan  ungkapan  kebaikan  (goodness),  

keindahan  (beauty),  kebenaran (truth)  dan  idealitas.  Biasanya  mutu  dalam  

ukuran  absolut  sudah  di tetapkan produsen secara subjektif.
74

 Ukuran   mutu  

absolut  sulit  diterapkan   pada  dunia  pendidikan dengan penilaian dari berbagai 

pihak dan manajemen jasa yang heterogen. Orang-orang akan memandangnya 

dari berbagai arah dan semua arah atau aspek  memiliki  ukuran-ukuran  mutu  

tertentu.  Ukuran  mutu  diterapkan secara  relatif,  yaitu  berdasarkan  pada  

kebutuhan  stakeholder.   Berarti bukan hanya produsen,  tetapi stakeholder  pun 

turut menentukan  mutu.
75

  

 

Tolok  ukur  mutu  yang  baik  bukan  tolok  ukur  yang  bersifat  absolut, 

melainkan tolok ukur yang bersifat relatif, yaitu yang sesuai dengan kebutuhan 

stakeholder. Mutu sekolah akan baik jika sekolah tersebut dapat menyajikan jasa 

yang sesuai dengan kebutuhan para stakeholder. Aplikasi dari mutu : Pertama, 

redefinisi tugas. Untuk memudahkan kerja bagi semua unsur pendidikan, maka 

diperlukan pembagian tugas (job description) yang jelas. Sekaligus sebagai upaya 

menghindari adanya overlapping  diantara  masing-masing  unsur  tersebut.  

Kedua, profesionalisme  pimpinan  lembaga  pendidikan.  Pada  tingkat  lokal  

atau lapis kelembagaan, para pemimpin lembaga pendidikanlah yang paling 
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bertanggungjawab pada peningkatan prakarsa, partisipasi, inovasi, dan kreativitas 

pengembangan  kelembagaan.  Ketiga, berorientasi pada proses dan produk. 

Untuk meningkatkan hasil belajar salah satu hal penting memperhatikan proses 

belajar mengajar. Proses pembelajaran yang bagus akan diyakini akan 

menghasilkan produk yang bagus pula. Keempat, berorientasi pada perubahan 

mental. Setiap aktivitas kependidikan, sesuatu yang  harus  menjadi  perhatian  

utama  adalah  hasil  yang  ingin  dicapai. Outcome  based  education   dinyatakan   

mengenai  dua  hal  yang  harus dicapai, yaitu tujuan dan target pendidikan dan 

akhlakul karimah sebagai porsi paling penting dalam sistem pendidikan Islam.
76

 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu langkah yang dilakukan secara 

terencana, yang mencakup dua strategi. Pertama, merupakan  perencanaan  jangka 

pendek untuk meningkatkan  kemampuan intelektual siswa sebagai standar 

minimal untuk meraih tujuan pendidikan jangka panjang yang mengacu pada 

pengembangan manusia seutuhnya. Kedua, strategi jangka panjang yang 

mengarah ke tujuan pendidikan berlandasan luas, bermanfaat, nyata dan bermakna 

dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan.
77

 

 

b.   Konsep Mutu 

Akhlak menjadi hal yang penting pada perjalanan hidup manusia. Sebab 

akhlak memberi norma-norma baik dan buruk yng menentukan kualitas  pribadi  

manusia.  Pentingnya  akhlak  ini, menurut  Omar Mohammad al Toumy al 

Syaibany tidak terbatas pada perseorangan saja, tetapi  penting  untuk  

masyarakat,   umat  dan  kemanusiaan   seluruhnya. Akhlak di diri manusia timbul 
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dan tumbuh dari jiwa, kemudian berbuah ke segenap anggota yang menggerakkan 

amal-amal serta menghasilkan sifat-sifat baik menjauhi segala larangan.
78

 

 

Perwujudan tujuan tersebut maka sudah barang tentu memerlukan suatu 

perangakat operasional yang berkualitas yang selalu dikembangkan sesuai dengan 

kemajuan dan kebutuhan masyarakat, melalui peningkatan berbagai komponen 

seperti pengembangan kurikulum dan metodologi, pemenuhan  dan peningkatan  

mutu  kemampuan  tenaga  pendidik,  sarana dan   prasarana   dan   lain-lain.   

Sekolah   sebagai   salah   satu   lembaga pendidikan  Islam  harus  senantiasa  

bertitik  tolak  dari  rumusan  tujuan tersebut sehingga keluaran dari lembaga ini 

pun mampu bersaing dengan lembaga  pendidikan  lain.  Ada  beberapa  unsur  

pendidikan  yang  harus dipenuhi agar tujuan Sekolah bisa tercapai : 

a) Pendidikan harus merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh orang tua atau 

orang dewasa atau siapa saja yang bertanggung jawab dalam rangka 

membimbing dan mempersiapkan anak dengan dan atas nama Allah serta 

bertanggung jawab kepada-Nya. 

 

b) Bahwa  yang  dibimbing  merupakan  generasi  muda  dengan  seluruh 

kelengkapan   dasar   dan   potensi-potensi   fitrahnya,   agar   tumbuh 

kembang secara bertahap ke arah kesempurnaan. 
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c) Tujuan pembimbingan  dalam pendidikan  adalah agar anak nantinya mampu 

melaksanakan tugas-tugas hidup, yaitu kekalifahan dengan penuh tanggung 

jawab kepada Allah. 

 

d) Berpedoman Al Qur an, sehingga secara konseptual maupun praktis, maka 

metode, pelaksanaan, materi, evaluasi dan alat-alatnya dapat dijabarkan dan 

dikembangkan dari Al Qu an.
79

 

 

 

Total Quality Management (TQM) merupakan suatu sistem manajemen  

yang  berfokus  kepada  orang  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kepuasan 

stakeholder pada biaya sesungguhnya secara berkelanjutan terus menerus.
80

 Inti 

strategi ini usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus menerus 

memperbaiki kualitas pelayanan, sehingga  fokus  diarahkan  ke stakeholder  yani  

peserta  didik,  orang  tua, guru, karyawan, pemakai lulusan, pemerintah dan 

masyarakat.
81

 

TQM  merupakan  budaya  peningkatan  mutu  pendidikan  secara terus menerus, 

fokus pada stakeholder sekolah demi kepuasan jangka panjangnya, dan partisipasi 

warga sekolah, keluarga, masyarakat dan pemerintah.
82

 TQM   pendidikan   

merupakan   filosofi   perbaikan   terus menerus  lembaga  pendidikan  

menyediakan  seperangkat  sarana  atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui 

kebutuhan, keinginan dan harapan stakeholder   saat   ini   dan   dimasa   
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mendatang.   Organisasi   pendidikan misalnya, yang menerapkan TQM 

memandang kualitas dari sudut pandang stakeholder. Alasannya karena 

stakeholder-lah sebagai pihak terakhir yang menilai kualitas dan tanpa stakeholder  

maka suatu organisasi tidak akan ada.
83

 

 

Pendidikan  konsentrasi  Total  Quality  Management  (Manajemen Mutu 

Terpadu) adalah pada : 

a) Melibatkan supplier dan costumer atau stakeholder 

b) Fokus terhadap produk dan proses  

c) Disampaikan melalui teamwork 

d) Bertujuan untuk perbaikan terus menerus 

e) Bertanggungjawab terhadap seluruh pekerja 

 

Dr. W. Edward Deming mengembangkan 14 perkara yang menggambarkan apa 

yang dibutuhkan sebuah kegiatan bisnis untuk mengembangkan budaya mutu. 

Salah satunya adalah kepemimpinan dalam pendidikan, menyebutkan bahwa visi 

dan misi harus dikembangkan untuk wilayah, sekolah atau jurusan. Visi dan misi 

harus diketahui dan didukung oleh para guru, staf, siswa, orang tua dan 

masyarakat.
84

 

 

c.   Faktor Yang Mempengaruhi Mutu 

Mutu tidak terjadi begitu saja, ia harus direncanakan. Mutu harus menjadi  

bagian  penting  dari strategi  institusi,  dan harus  didekati  secara sistematis  
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dengan  menggunakan  proses  perencanaan  strategis. Perencanaan  strategis  

merupakan  salah  satu  bagian  penting  dari  TQM. Tanpa arahan jangka panjang 

yang jelas, sebuah institusi tidak dapat merencanakan  peningkatan  mutu. Bahwa 

sebuah visi strategis yang kuat merupakan   salah  satu  faktor  kesuksesan   yang  

penting  bagi  institusi manapun.
85

 

 

Mutu Sekolah adalah mutu semua komponen yanga dalam sistem 

pendidikan,  artinya  efektivitas  sekolah  tidak  hanya  dinilai  dari  hasil semata, 

tetapi sinergitas berbagai komponen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dengan bermutu.
86

 Maka usaha-usaha untuk peningkatan kualitas pendidikan 

melalui beberapa cara, seperti : 

a) Meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian 

daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes 

bakat, sertifikasi kompetensi dan profil portofolio. 

 

b) Membentuk     kelompok     sebaya    untuk    meningkatkan     gairah 

pembelajaran melalui belajar secara kooperatif. 

c) Menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan mengubah jam 

sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah 

pada jam-jam libur. 

d) Meningkatkan    pemahaman    dan    penghargaan    belajar    melalui 

penguasaan   materi   dan   penghargaan   atas   pencapaian   prestasi 

akademik. 
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e) Membantu   siswa   memperoleh   pekerjaan   dengan   menawarkan kursus-

kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan,  bertindak  

sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membuat  daftar  riwayat  

hidupnya  dan mengembangkan  portofolio pencarian pekerjaan. 

 

TQM merupakan  suatu pendekatan  dalam menjalankan  usaha yang 

mencoba untuk memaksimalkan  daya saing organisasi melalui perbaikan terus 

menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Namun pendekatan 

TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu: 

a)   Fokus pada stakeholder baik internal maupun eksternal. 

b)  Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. 

c) Menggunakan  pendekatan  ilmiah  dalam pengambilan  keputusan  dan 

pemecahan masalah. 

d)  Memiliki komitmen jangka panjang.  

e)   Membutuhkan kerja sama tim. 

f)   Memperbaiki proses secara berkesinambungan.  

g)  Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

h)  Memberikan kebebasan yang terkendali. 

 i)  Memiliki kesatuan tujuan 

j)   Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.
87

 

 

Stakeholder sekolah itu terdiri dari tiga komponen utama, pertama, 

stakeholder primer, yakni siswa atau pihak-pihak yang menerima jasa pendidikan  
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secara  langsung.  Kedua,  stakeholder  sekunder,  yaitu  pihak- pihak  yang  

berkepentingan  terhadap  mutu  jasa  pendidikan,  antara  lain orang   tua   siswa,   

instansi   atau   penyandang   dana/beasiswa,   tenaga administratif  sekolah dan 

sebagainya.  Ketiga, stakeholder  tersier, adalah pelanggan yang tidak terkait 

langsung dengan pelayanan jasa pendidikan, mereka  memanfaatkan  hasil jasa 

layanan,  antara lain masyarakat,  dunia usaha dan pemerintah. 

 

Stakeholder   sekolah  juga  dapat  dibedakan  atas  status  mereka sebagai 

pengelola pendidikan atau bukan. Perspektif ini stakeholder jasa pendidikan   

dibedakan   menjadi   dua   kategori.   Pertama,   stakeholder internal, yaitu 

stakeholder jasa pendidikan yang bersifat cenderung permanen,  yaitu  pengelola  

pendidikan.  Terdiri  dari  pimpinan  lembaga, guru, dan tenaga administratif 

kependidikan. Kedua, pelanggan eksternal yaitu  pihak-pihak  yang  

berkepentingan  terhadap  jasa  layanan  sekolah, tetapi bersifat tentatif. Yaitu 

siswa reguler dan nonreguler, orang tua atau wali siswa, dunia usaha dan 

pemerintah.
88

 Menurut  Hensler  dan  Brunel  ada  empat  prinsip  utama  TQM. 

Keempat prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, 

khususnya pendidikan pada lembaga Islam, sebagai berikut: 

a) Kepuasan  stakeholder.  Kualitas  tersebut  ditentukan  oleh stakeholder. 

Kebutuhan   stakeholder   diusahakan   untuk   dipuaskan   dalam  segala 

aspek,  termasuk  didalamnya  harga,  keamanan,  dan  ketepatan  waktu. Oleh  

karena  itu  segala  aktifitas  harus  dikoordinasikan  untuk memuaskan para 

stakeholder. 
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b) Respek   terhadap   setiap  orang.   Setiap   warga  Sekolah   dipandang 

sebagai individu yang memiliki talenta dan kreatifitas yang unik. Warga 

Sekolah merupakan sumber daya Sekolah yang paling bernilai, maka setiap 

orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan 

untuk terlibat dalam berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. 

 

c) Manajemen berdasarkan fakta. Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, 

bukan sekedar pada perasaan.  Ada dua konsep pokok berkaitan dengan   hal   

ini.   Pertama,   prioritisasi   yakni   suatu   konsep   bahwa perbaikan tidak 

dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan. Kedua, variasi 

kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran tentang 

variabilitas. Sehingga manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap 

keputusan dan tindakan yang dilakukan. 

 

d) Perbaikan berkesinambungan.  Agar dapat sukses, setiap sekolah perlu 

melakukan proses secara sistematis melaksanakan perbaikan 

berkesinambungan.  Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA (plan-

do-check-act), yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan   

rencana,   pemeriksaan   hasil  pelaksanaan   rencana,   dan tindakan korektif 

terhadap hasil yang diperoleh.
89
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Studi tentang kepemimpinan kepala sekolah bukanlah hal yang baru. Di 

dunia  akademik  telah  banyak  bermunculan  karya-karya  tentang  hal  itu. 

Penulis  menyadari  apa  yang  akan  diteliti  ini  sesungguhnya  ada  kemiripan 

dengan karya-karya orang lain yang menulis sebelumnya. Kajian pustaka terhadap 

karya terdahulu dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan guna membantu 

pembahasan penelitian di lapangan nanti. Diantara yang meneliti peran 

kepemimpinan kepala sekolah adalah : 

a) Wahdan  Ikhtiari  Abdillah,  dengan  Tesis  berjudul  “Peranan  Kepala 

Sekolah  Sebagai  Administrator   Mata  Pelajaran  PAI  di  SLTP  N  Kretek 

1Wonosobo”,  dengan  hasil  studinya  menunjukkan  bahwa  Kepala  Sekolah 

sebagai administrator memegang kunci bagi perbaikan dan kemajuan sekolah, 

ia harus mampu memimpin menjalankan peranannya agar segala kegiatan 

terkendali  dan  terarah  pada  usaha  inovasi  dan  mencoba  ide-ide  baru  

dan praktek-praktek  baru dalam bentuk manajemen  kelas yang lebih efektif 

dan efisien.   Tesis    Wahdan   Ikhtiari   Abdillah   ini   hanya   menyinggung   

arti Peranan Kepemimpian Kepala Sekolah dalam meningkatkan  

Profesionalisme  Guru  PAI  di  SMP  N  18  Semarang  Tahun Ajaran 

2015/2016 pentingnya  kepala sekolah sebagai administrator,  maka tidak ada 

kesamaan dengan pembahasan kepemimpinan  visioner kepala 

madrasah/sekolah. 

 

b) Nur Rokhmat, “Peranan Kepemimpian Kepala Sekolah dalam meningkatkan  

Profesionalisme  Guru  PAI  di  SMP  N  18  Semarang” Kepemimpinan 
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kepala sekolah telah berjalan dengan baik yaitu dengan gaya demokratis 

kooperatif, partisipatif dan delegatif. Kemudian guru  PAI  yang  ada  di  

sekolah  tersebut  sudah  tergolong  guru  profesional karena sudah menguasai 

landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran agama Islam, menyusun 

program pembelajaran PAI, melaksanakan  program pengajaran agama Islam 

serta melaksanakan penilaian hasil proses belajar mengajar mata pelajaran 

PAI. Skripsi Nur Rokhmat ini lebih menekankan kepemimpinan kepala 

sekolah yang terfokus pada profesionalisme guru PAI, maka tidak ada 

kesamaan dengan pembahasan kepemimpinan visioner kepala 

madrasah/sekolah. 

 

c) Nur    Hidayah,    Studi    tentang    “Kepemimpinan    Kepala    Sekolah 

Profesional  dalam  Mencapai  Visi  dan  Misi  Pendidikan  di  SDI  Hj.  

Isriati Semarang”. Kepemimpinan di SDI Hj. Isriati adalah demokratis yang 

memungkinkan  seluruh personilnya berpartisipasi aktif mengembangkan  

dan memajukan organisasi sekolah untuk mewujudkan visi dan misi 

pendidikan di SDI Hj. Isriati. Diantara program peningkatan mutu SDM yang 

ditujukan guru dan karyawan agar dapat lebih optimal menjalankan tugas-

tugas kependidikan. Program  pembinaan  prestasi  siswa  yaitu  dengan  

memberikan  bimbingan belajar bagi yang berprestasi dan yang kesulitan 

belajar, serta program layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

Tesis Nur Hidayah terfokus pada standar  dan indikator  pencapaian  visi dan  

misi,  maka  ada suatu  perbedaan pembahasan kepemimpinan visioner kepala 

madrasah/sekolah 
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d) Dr. Nurul Hidayah, M.Ag studi tentang “Kepemimpinan Visioner Kepala 

Sekolah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan” dengan hasil studinya 

Seperti yang telah dipaparkan pada rumusan masalah tentang bagaimana 

peran kepemimpinan visioner di MAN 3 Malang dan MA Unggulan PP 

Amanatul Ummah Surabaya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

Pertama, kepemimpinan visioner di dua madrasah telah menjalankan peran 

secara aktif dan optimal yang berkarakter integritas religius, yaitu 

kepemimpinan bentuk pengabdian kepada Allah, semangat rüb al-jihdd, tulus, 

jujur, ikhlas, berakhlak mulia, dan uswah hasanah. Kedua, peran-peran 

tersebut antara lain, yaitu : (1) penentu arah, (2) perancang, (3) agen 

perubahan, (4) pelatih, (5) motivator, (6) juru bicara, (7) pemecah masalah, 

(8) bekerja di atas standar, dan (9) model. Selanjutnya, peran kepemimpinan 

visioner dalam mewujudkan mutu pendidikan di MAN 3 Malang dan MA 

Unggulan PP Amanatul Ummah Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Pertama, peran kepemimpinan visioner di dua madrasah telah dijalankan 

secara aktif dan optimal yang berkarakter integritas religius dalam 

mewujudkan mutu pendidikan sehingga sivitas akademika bersatu padu dan 

bersemangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas. 

 

e) Iseu Tresiana dalam penelitiannya, “Pengaruh Kepemimpinan Visioner, 

Budaya Organisasi dan Manajemen Pengetahuan Terhadap Komitmen 

Organisasi Dosen di Universitas Kuningan” menemukan bahwa 

kepemimpinan visioner dan manajemen pengetahuan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap budaya organisasi. Semakin efektif kepemimpinan 
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visioner dan manajemen pengetahuan dipersepsikan dosen, semakin kuat 

budaya organisasi di lingkungan Universitas Kuningan. Kepemimpinan 

visioner, manajemen pengetahuan, dan budaya organisasi tidak berpengaruh 

yang signifikan terhadap tinggi rendahnya komitmen organisasi. Studi ini 

memberikan kontribusi kepada penulis berkenaan dengan kepemimpinan 

visioner sebagai bagian penting untuk menentukan arah perubahan organisasi. 

 

f) Ali Mohammad Jubran Saleh dan Samih Mahmoud A1-Karasneh, dalam 

artikel jurnal yang berjudul “Visionary Leadership as an Approach to Social 

Studies Teacher Preparation Programmer „Reform: Participants‟ 

Perspectives.” Kepemimpinan visioner sebagai pendekatan untuk 

mereformasi ke arah programmer guru IPS di sekolah-sekolah di Yordania. 

Hal mi dapat dilakukan dengan mendirikan lingkungan belajar kolaboratif 

baik di universitas dan sekolah-sekolah, dan dengan membimbing dan 

mendukung para peserta (fakultas, staff, kepala sekolah, guru, dan siswa). 

Kelemahan dan penelitian mi adalah tidak ada penjelasan tentang cara-cara 

melakuhn pendekatan dengan kepemimpinan visioner. Meskipun demikian, 

hasil penelitian ini bisa memperkaya teori bagi penulis berkenaan dengan 

pentingnya menggunakan pendekatan kepemimpinan visioner dalam 

melakukan upaya perubahan/reformasi organisasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Prosedur Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang 

dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Jika dikaitkan dengan teknik pengumpulan 

datanya, maka penelitian yang  penulis  lakukan  termasuk  dalam  jenis  

penelitian  lapangan  (field research) karena penelitian ini memiliki tujuan 

mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, 

individu maupun kelompok.
90

  Sifat  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  karena  

penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan obyek yang akan diteliti dengan 

melakukan observasi (observation), wawancara secara mendalam (indepth 

interviewing), dan metode lain yang mampu menghasilkan data deskriptif 

mengenai obyek. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan fenomenologi. 

Pendekatan ini dianggap relevan karena diartikan sebagai kajian terhadap 

fenomena atau hal-hal yang nampak pada kepemimpinan visioner kepala SMA 

Negeri 1 Menggala. Dengan pendekatan ini peneliti akan melihat, mengamati dan 
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 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : Remaja 

Rosdakarya,2005), Hal. 96 
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mengumpulkan bukti- bukti kaitannya dengan proses dan pola komunikasi dari 

kepala sekolah, guru dan dan tata usaha. 

 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Menggala.  

Agar kegiatan penelitian dapat berjalan lancar dan terarah, maka peneliti membuat 

rencana penelitian yang dijabarkan dalam rencana atau jadwal peneliti yang 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

NO WAKTU KEGIATAN KETERANGAN 

1.  2 Juni – 06 Juli 2017 Penyusunan Proposal Diskusi Judul, dan 

Seminar Proposal 

2. Agustus Seminar Proposal  

3. September Mengurus Perizinan 

penelitian 

 

4. Oktober Observasi lapangan dan 

pengambilan data. 

 

5. Oktober Pengolahan Data  
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C. Data dan Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek penelitian, sedangkan subyek penelitian 

merupakan sumber dimana data dapat diperoleh.
91

Artinya data yang akan 

dikumpulkan diperoleh dari sumber penelitian. Adapun data yang diambil dalam 

penelitian di SMA Negeri 1 Menggala dapat berupa data primer dan data skunder. 

 

1.   Data Primer 

Data primer merupakan data utama yang diambil secara langsung melalui 

wawancara atau observasi. Melalui kegiatan ini yang akan menjadi sumber data 

pada penelitian ini antara lain Kepala Sekolah, Guru, Kepala/Staff Tata Usaha, 

Siswa dan Komite Sekolah. 

 

2.   Data Skunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat memperjelas hasil 

penelitian. Data ini dapat digunakan sebagai referensi saat menganalisis data, 

seperti pada proses triangulasi data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

yait dokumen atau Arsip. Dokumen atau arsip merupakan data yang telah dibuat 

sebelumnya oleh obyek penelitian. Pengambilan data ini dengan  menggunakan  

teknik  dokumentasi.  Adapun  arsip  yang  ada  pada obyek penelitian akan 

digunakan sebagai bahan analisis data yang telah penulis  kenal  sebelumnya  

dengan  istilah  triangulasi  data.  Dokumen  yang dapat digunakan misalnya profil  

kantor, dokumen kepegawaian dan arsip data lain yang menunjang penelitian ini. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta : Rineka Cipta, 

1991), hal. 102 
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D. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data 

1.   Observasi 

Observasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian dimana penulis 

menyelidiki dan mengamati terhadap obyek yang diteliti baik secara  langsung 

maupun tidak langsung.
92

 Dengan kata lain penulis mengamati secara langsung 

(dengan mata) maupun tidak langsung (dengan alat bantu tertentu). Pada kegiatan 

observasi ini, observer turut serta dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi, 

atau bisa disebut juga dengan observasi partisipan.Metode ini penulis gunakan unt 

uk mengamati dan mencatat gejala- gejala yang diselidiki, yaitu : 

a) Kondisi Lingkungan Sekolah 

b) Komunikasi antara Kepala Sekolah, Guru dan Staf 

c) Penerapan Visi dan Misi Sekolah Apakah Tepat Sasaran 

d) Media yang digunakan dalam mengembangkan visioner kepala sekolah 

e) Sarana dan prasarana 

 

2.   Wawancara 

Metode wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data dengan 

wawancara, yang dikerjakan dengan jalan sistematik dan berdasarkan tujuan 

penelitian.
93

 Metode ini mempunyai kedudukan  yang sangat penting dalam 

pengumpulan data penelitian dan penulisan laporan penelitian yang berupa tesis 

ini. Dengan prosedur ini penulis melakukan wawancara terhadap sumber data 

yang telah disebutkan sebelumnya dengan instrumen recorder maupun catatan 

lapangan. 
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 Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: 

Tarsito, 1989) hal. 9 
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3.   Dokumentasi 

Melalui prosedur dokumentasi, penulis akan mendapatkan sumber data berupa 

data skunder yang berupa dokumen maupun foto kegiatan penelitian. Pada  

metode  ini  penulis  menggunakan  instrumen  berupa  kamera  digital sebagai 

alat pengumpul data dan sekaligus bukti penelitian. 

 

E. Prosedur Analisis Data 

Dalam menganalisis data hasil penelitian yang berupa penelitian apangan 

(field  research)  yang  terkait  dengan kepemimpinan visioner kepala sekolah di 

SMA Negeri 1 Menggala, adalah dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. 

Dengan teknik ini penulis memutuskan, menafsirkan serta mengklarifikasikan dan 

membandingkan fenomena nyata yang ada di lapangan dengan metode berfikir. 

Pola pikir yang digunakan penulis pada penulisan tesis ini adalah induktif, yaitu 

cara berfikir yang    diawali    dari    fakta-fakta    khusus,    fenomena    kongkret    

kemudian digeneralisasi menjadi sifat umum. 

 

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan analisa data penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Langkah  deskriptif  yakni  dengan  mencari  fakta  kemudian  diinterpretasi 

dengan tepat. 

b) Langkah interpretasi 

c) Langkah analisis yakni menguraikan seuatu dengan cermat dan terarah.  

d) Langkah mengambil kesimpulan.
94
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Dengan langkah di atas diharapkan penelitian ini akan berjalan dengan baik  dan  

benar  serta  keabsahan  data  hasil  penelitian  dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. Perlu diketahui bahwa penulisan tesis penelitian yang bersifat 

kualitatif yang penulis lakukan ini akan terdapat argumen maupun kesimpulan 

yang penulis berikan. Sehingga langkah analisis tersebut akan membantu penulis 

dalam mengurai temuan dari data penelitian. Pada akhirnya  penelitian  dan  hasil  

dari  penelitian  ini  benar-benar  sesuai  dengan prosedur penelitian secara ilmiah. 

 

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk  mendapatkan  tingkat  kepercayaan  atau  kredibilitas  yang  tinggi 

sesuai dengan fakta di lapangan, maka validasi internal data penelitian  dilakukan 

melalui  teknik member chek  oleh  responden  setelah  peneliti  menuliskan  hasil 

wawancara ke dalam tabulasi data. Member chek adalah proses  pengecekan  data  

oleh  peneliti  kepada  pemberi  data.  Tujuan member chek adalah  untuk  

mengetahui  seberapa  jauh  data  yang  diperoleh  sesuai  dengan  apa yang 

diberikan oleh pemberi data.
95

 

Sedangkan untuk  menguji  validitas  eksternal,  peneliti menggunakan  uji 

depenability dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Untuk itu 

pengujian depenability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Caranya dengan mengaudit keseluruhan aktivitas 

penelitian yang dilakukan oleh auditor yang independen yaitu dosen pembimbing. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMA Negeri 1 Menggala 

Berdirinya SMA Negeri 1 Menggala berawal dan berdirinya SMA 

Persiapan Negeri Menggala pada tahun 1979/1980 oleh Yayasan Pendidikan 

Tulang Bawang. Yayasan Pendidikan Tulang Bawang merupakan wadah aspirasi 

masyarakat Menggala yang sejak lama mendambakan adanya SMA Negeri di 

Mengala. Pada tahun pertama, tahun pelajaran 1979/1980 SMA Persiapan Negeri 

Menggala menerima siswa sebanyak 46 orang yang dibagi menjadi 2 kelas, 

dibawah pimpinan Bapak Nazar Adam dengan dibantu oleh 12 orang tenaga 

pengajar dan 1 orang tata usaha. Atas izin Kepala Kandepdikbud. Kec. Menggala 

diperkenankan menempati gedung SD Negeri 12 yang terletak di Jalan Raya 

Mangga Besar yang sekarang merupakan desa Gunung Sakti, sehingga kegiatan 

bclajar mengajar dilaksanakan pada siang han, Keadan sekolah pada rnulanya 

berjalan dengan penuh hambatan, terutama menyangkut masalah tenaga pengajar, 

sarana dan prasarana, kuangan dan lain-lain yang tidak memadai. Namun dengan 

tekad dan pengabdian yang tinggi dan pengelola-pengelolanya, proses pendidikan 

tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun ke-dua tahun ajaran 1980/1981, 

terjadi pergantian pimpinan yang dialihkan kepada Kepala Sekolah yang ke-dua 

Bapak Hasan R.A. Tahun Ajaran 1980/1981 jumlah siswa bertambah menjadi 186 

orang. Pada tahun ajaran 1981/1982 untuk pertama kalinya SMA Persiapan 

Negeri Menggala mengikuti ujian akhir untuk siswa kelas III yang dilaksanakan di 

Kotabumi. Pada tahun ajaran 1982/1983 SMA Persiapan Negeri Menggala 
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menjadi SMA Negeri Menggala, dan pada tahun 1983 Kepala Sekolah digantikan 

oleh Bapak Anwari Jamaludin, B.A. Dengan demikian pada tahun ajaran 

1982/1983 penerimaan siswa barn sudah merupakan siswa dan SMA Persiapan 

Negeri Menggala terakhir meluluskan siswanya pada tahun ajaran 1983/1984. 

 

SMA Negeri 1 Menggala sudah mengalami 6 kali pergantian Kepala 

Sekolah Anwari Jamaludin, BA. pada tahun 1987 digantikan oleh Bapak Drs. M. 

1990 dan Bapak Drs. M. Nasir Husin digantikan oleh Bapak Drs. Junaid tahun 

1993 dan Bapak Drs, Junaidi Zain diganti oleh Bapak Drs. Hatta Sabroni Oktober 

2001. Tahun 2001 Sampai Desember 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang menunjuk Kepala Sekolah yang barn yang merupakan peralihan dari 

kepala SLTP Negeri 1 Menggala yaitu Ibu Dra. Hj. Desnawati. Tahun 2010 

sampai Februari 2015. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menunjuk Kepala 

Sekolah yang baru yang merupapak guru SMA Negeri 1 Menggala yaitu Bapak 

Drs. Fuad. Sejak Tanggal 16 Februari 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang menunjuk Plt Kepala Sekolah yang baru yang merupakan Guru SMA 

Negeri 1 Menggala yaitu Dalsuswanto, S.Pd dan pada Mei 2017 Pemerintah 

Kabupaten Tulang Bawang menunjuk Bapak Ubaidillah, S.Pd menjadi kepala 

sekolah SMA Negeri 1 Menggala sampai dengan sekarang. Dan beliau adalah 

salah satu kepala sekolah termuda di sekolah kabupaten tulang bawang. 

 

2. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Menggala 

a. Visi Sekolah 

1. Setiap warga sekolah taat menjalankan ajaran agamanya. 
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2. Tenaga kependidikan melaksanakan tugas secara profesional. 

3. Penggunaan sarana/prasarana secara optimal. 

4. Nilai ujian akhir nasional meningkat secara bertahap. 

5. Terjalinnya kerjasama yang nyata antara sekolah dengan orangtua siswa dalam 

pembinaan siswa. 

 

b. Misi Sekolah 

1. Menjadikan masyarakat sekolah beriman dan bertaqwa. 

2. Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan maupun non kependidikan. 

3. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal. 

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

5. Meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. 

 

Tabel 4.1 Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Menggala 

KELAS JENIS KELAMIN JUMLAH 

 LAKI-LAKI PEREMPUAN  

X 94 112 216 

XI 102 115 217 

XII 86 105 191 

JUMLAH KESELURUHAN 624 
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Tabel 4.2 Asal Sekolah/Madrasah Siswa MTs Negeri 1 Tulang Bawang 

ASAL 

  SEKOLAH 

JENIS KELAMIN 

JUMLAH 

Laki-Laki Perempuan 

SMP 190 222 412 

MTS 94 118 212 

JUMLAH   624 

 

Tabel 4.3 Data Bangunan SMA Negeri 1 Menggala 

NO Jenis Bangunan 

Luas 

(M
2
) 

Keadaan Bangunan 

Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 

Ruang Kelas 

Belajar 

567 
    

2 Ruang Kepala 63 
    

3 Ruang Guru 123,5 
    

4 Ruang Waka 25 
    

5 Ruang TU 56 
    

6 R. Perpustakkan 63     

7 Ruang 104  
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Laboratorium 

 -Lab.Fisika  60     

 -Lab.Biologi 60     

 -Lab.Komputer 62     

 -Lab.Bahasa 62     

8 Aula 100     

9 Ruang Multimedia 63 
    

10 WC.Guru 9 
    

11 WC.Murid 12  
   

12 Kantin 100     

12 PSBB/Asrama -    

 Jumlah  - - -  
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Tabel 4.4 Daftar Tenaga Pengajar SMA Negeri 1 Menggala 

No Nama Guru L/P Pendidikan Jabatan 

1.  Ubaidillah, S.Pd L S1 Kepala Sekolah 

2.  Mismawati, S.Pd P S1 Guru 

3.  H. Mulyana, S.Pd P S1 Guru 

4.  Sarno Purwanto L S1 Guru 

5.  Utomo Dalsuswanto, S.Pd L S1 Guru 

6.  Drs. Achyat P S1 Guru 

7.  Drs. Iskandarsyah P S1 Guru 

8.  Drs. Hartono P S1 Guru 

9.  Dra. Eva Maisuita L S1 Guru 

10.  Drs. Agus Subagio P S1 Guru 

11.  Sarjono, S.Pd P S1 Guru 

12.  Hj. Murniyati, S.Pd P S1 Guru 

13.  Desianawati, S.Pd P S1 Guru 

14.  Dyah Elisa K, S.Pd P S1 Guru 

15.  Linda Septriana, S.Pd L S1 Guru 

16.  Ani Asnatika, S.Pd P S1 Guru 

17.  Dhyana Dewi, S.Pd P S1 Guru 

18.  Herly Andriyanti, S.Pd L S1 Guru 

19.  Dwi Purnomo, S.E L S1 Guru 

20.  Rukiyah, S.Sos L S1 Guru 

21.  Hani Maulida, S.Pd L S1 Guru 
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22.  Mei Yudi, S.Pd P S1 Guru 

23.  Mila Mardarika S.Pd P S1 Guru 

24.  Yeni Marthalena, S.Pd P S1 Guru 

25.  Femmy Heriyana, S.Kom L S1 Guru 

26.  Hj. Seprida, S.E L S1 Guru 

27.  Efilianti, S.Pd P S1 Guru 

28.  Rima Roy Litha, S.Pd P S1 Guru 

29.   Merlia Aristin, S.Pd P S1 Guru 

30.  Desi Indriyani, S.Pd P S1 Guru 

31.  Rosnawati, S.Pd.I P S1 Guru 

32.  Dina Arifiana, S.Pd P S1 Guru 

 

Tabel 4.5 Daftar Staf dan Pegawai SMA Negeri 1 Menggala 

No Nama Pendidikan Status Jabatan 

1.  Ubaidillah, S.Pd S1 PNS Kepala Sekolah 

2.  Hi. Hendarsyah S1  PNS Ka. T. Usaha 

3.  I Wayan Suyasa S1 PNS Staf TU 

4.  Mamik Nurmiatun S1 PNS Staf TU 

5.  Nurma Sari S1 Honor Staf TU 

6.  Risnatalia S1 Honor Staf TU 

7.  Tri Handayani S1 Honor Staf TU 
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Tabel 4.6 Daftar Staf dan Pegawai Perpustakaan SMA Negeri 1 Menggala 

No Nama Pendidikan Status Jabatan 

1.  Rosnawati, S.Pd.I S1 PNS Ka. Perpustakaan 

2.  Yeni Malia S1 Honor Staf Perpustakaan 

3.  Nurivah S1 Honor Staf Perpustakaan 

 

SMA Negeri 1 Tulang Bawang memulai proses belajar mengajar dimulai 

pukul  17:15 WIB, seluruh siswa dibariskan di masing-masing kelas dan guru 

yang akan memulai pembelajaran jam pertama bersalaman dengan siswa sembari 

siswa memasuki kelas dan duduk rapih di tempat duduk masing-masing, setelah 

itu semua siswa dan guru melakukan doa bersama. Dalam satu hari di SMA 

Negeri 1 Menggala mempunyai 8 Jam pembelajaran kecuali hari jumat 5 jam 

pembelajaran. Proses belajar mengajar berakhir pada pukul 13:45 WIB dan hari 

Jumat Pukul 11:15 WIB. 

 

B.   TEMUAN PENELITIAN 

Pada tanggal 05 September 2017 penulis mengadakan penelitian di SMA 

Negeri 1 Menggala. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah ada 

beberapa hal yang perlu ditingkatkan terutama kedisiplinan guru, ada beberapa 

guru yang melalaikan tugasnya seperti jadwal pembina upacara bendera hari 

senin, ada beberapa guru yang melalaikan kewajibanya sehingga kepala sekolah 

turun langsung menggantikan menjadi pembina upacara. Guru dan karyawan yang 

tidak tepat waktu, walaupun zaman sudah modern di SMA Negeri 1 Menggala 

masih menggunakan absen manual, belum Automatis seperti Finger Print Absent 
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atau Retina Absen yang memudahkan kepala sekolah dalam monitoring kehadiran 

guru dan karyawan. 

Tidak hanya dengan kepala sekolah penulis juga mewawancarai guru, 

pegawai, komite dan siswa untuk peningkatan mutu SMA Negeri 1 Menggala. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pada tanggal 05 September 2017. 

Peneliti menyimpulkan bahwa Guru memerlukan fasilitas dalam proses belajar 

mengajar, HN selaku guru Fisika mengatakan perlu adanya Laboratorium IPA 

(Fisika) dan alat-alat praktikum yang bisa digunakan untuk praktik pelajaran 

Fisika. 

Pada tanggal 05 September 2017 penulis mewawancarai Beberapa siswa. 

RS selaku ketua osis mengatakan kepemimpinan visioner kepala SMA Negeri 1 

Menggala sudah bagus, sesuai visi, misi dan tujuan SMA Negeri 1 Menggala. 

Tapi perlu adanya peningkatan dari segi fasilitas khususnya Laboratorium IPA, 

Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Komputer. RS juga mengatakan bahwa di 

tahun 2017 ini siswa kelas XII (Dua Belas) dalam ujian nasional akan 

menggunakan komputer. Sesuai anjuran pemerintah dalam penerapan Kurikulum 

2013. Tapi fakta dilapangan siswa tidak pernah belajar komputer. Mungkin itu 

yang akan menjadi kendala mereka dalam menghadapi Ujian Nasional pada tahun 

2017. 

Data penelitian tentang Visioner kepala SMA Negeri 1 Menggala 

diperoleh  menggunakan  instrumen pengumpulan  data  berupa observasi, 

wawancara serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah, 

Guru dan Siswa. 
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Kepala  SMA Negeri 1 Menggala sebagai  pemimpin  berperan  penting 

dalam mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan 

pendidikan   melalui   program-program    yang   telah   dilaksanakan   secara 

terencana   dan   bertahap.   SMA Negeri 1 Menggala juga   memiliki manajemen 

yang tangguh sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan yang tepat untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Dalam peningkatan mutu 

maka selalu berinovasi dalam pelayanan pendidikan, baik inovasi yang timbul dari 

dalam sekolah maupun dari luar sekolah. 

Musyawarah bersama dalam perumusan visi misi pendidikan di SMA 

Negeri 1 Menggala antara  kepala  sekolah,  dewan  guru  dan komite  sekolah 

tidak hanya berhenti begitu saja sebagai slogan semata. Adanya musyawarah 

tersebut bertujuan untuk menyatukan  visi misi antara para personel di satu 

lembaga. Tanpa ada hal tersebut maka akan berbenturan antara kepentingan 

bersama dengan kepentingan  perorangan. Setelah disepakati maka visi misi 

pendidikan di SMA Negeri 1 Menggala dikomunikasikan dan disosialisasikan ke 

seluruh bagian organisasi. Sehingga diharapka semua warga sekolah memahami 

visi misi di sekolah dan dapat diimplementasikan bersama untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Menggala khususnya dan di Indonesia pada 

umumnya. 

Kepala  sekolah  diharapkan  bisa  memahami  dan mengaktualisasikan  

visi  dan  wawasan  dalam  pengembangan sekolah/sekolah, baik dalam konteks 

merencanakan, mengelola, maupun mengembangkan. Kepala Sekolah telah 

merumuskan visi sendiri dengan melibatkan  orang  atau  tim  untuk  membantu  

merumuskannya.  SMA Negeri 1 Menggala sudah mengikrarkan diri tentang apa 
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yang harus dicapainya di masa depan. Rumusan visi perlu disusun agar mampu 

menarik dan menggoda seluruh warga sekolah untuk mencapainya. Untuk itu 

perlu disertai dengan rencana aksi. Rencana aksi ini diawali dengan perumusan 

tujuan dan langkah selanjutnya melakukan motivasi. SMA Negeri 1 Menggala 

menyadari  bahwa harus ada keseimbangan antara  ilmu  pengetahuan  dan  

agama,  begitu  juga  dalam  teori  dan  praktik. Maka dari itu fasilitas secara 

bertahap dilengkapi  untuk menunjang  belajar para siswa dan penunjang kinerja 

para tenaga kependidikan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ubaidillah selaku 

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Menggala pada tanggal 05 September 2017 

mengenai kepemimpinan Visioner, dia mengatakan  bahwa  implementasi  

kepemimpinan  visioner kepala  sekolah  sejauh  ini berjalan dengan baik 

didampingi kepala tata usaha dan wakil kepala sekolah. Di SMA negeri 1 

Menggala ada 3 orang guru yang dipercayai menjadi Wakil Kepala sekolah yaitu : 

Tabel 4.7 Wakil Kepala Sekolah 

NO Nama Mata Pelajaran Tugas Tambahan 

1 Drs. Hartono 

NIP. 196108251993031003 

Bhs Indonesia Wk. Bidang Kurikulum 

2 Dra. Eva Maisuita 

NIP. 196609061994122002 

Matematika Wk. Bidang Kesiswaan 

3 Efilianti, S.Pd Pend. Agama Wk. Bidang Humas 
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a. Peran Kepemimpinan Visioner di SMA Negeri 1 Menggala 

Peran kepemimpinan visioner di SMA Negeri 1 Menggala dipelopori oleh 

kepemimpinan Ubaidillah, walaupun masih terlalu muda dalam kepemimpinannya 

masih hitungan bulan memimpin SMA Negeri 1 Menggala, dia telah melakukan 

banyak perubahan besar terhadap sekolah berupa pembangunan fisik dan non fisik 

sehingga SMA Negeri 1 Menggala berubah wajah, dengan adanya perubahan 

penataan bangunan, dimulai dari letak kantin yang menjadi satu, semua kantin 

dijadikan menjadi satu tempat sehingga siswa mudah dalam bertransaksi dan tidak 

banyak menghabiskan waktu ketika jam istirahat. Pembangunan tempat sampah 

berupa kolam besar yang terbuat dari semen yang kokoh, sehingga sampah 

organik dan organik tidak tercampur menjadi satu, dan memudahkan petugas 

kebersihan dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam membersihkan 

sampah. 

Tidak hanya itu dia merubah gedung yang dulunya menjadi ruang guru 

sekarang berubah fungsi menjadi ruang bimbingan konseling, ruang yang cukup 

besar untuk mengatasi dan membimbing siswa bagi guru Bimbingan konseling. 

Dan ruang yang dulunya perpustakaan kini berubah fungsi menjadi ruang guru, 

karena di SMA Negeri 1 Menggala jumlah guru 48 orang sehingga perlu ruangan 

yang cukup besar agar lebih kondusif dan efisien. Dan ruang perpustakaan 

berpindah ke sebelah belakang yang aksesnya mudah bagi siswa. 

Sebagai seorang pemimpin visioner, Ubaidillah berhasil membangun SMA Negeri 

1 menggala dengan semangat ruh al-Jihad yang tinggi. Sebagai seorang kader 

dakwah kampus ternama di provinsi lampung dulunya, bapak yang akrab dipangil 
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pak ubay selalu mengedepankan Keteladanan (Uswah), Kesederhaan, Memotivasi 

sivitas akademika, disiplin tinggi, sabar membimbing orang-orang, tekun, ikhlas, 

humanis dan bekerja penuh profesional. 

Sebagai pemimpin visioner ia memiliki ide-ide yang cemerlang dan 

semangat untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan di SMA 

Negeri 1 Menggala, ia juga memiliki integritas dan religius yang kuat dalam 

menjalankan peran-peranya. Kedudukanya sebagai pemimpin ia jalankan dengan 

menempatkan prioritas pengabdian utama kepada Allah Swt. Sebagai wujudnya ia 

ciptakan kebiasaan-kebiasaan seperti gerakan sholat dhuha baik guru dan siswa, 

sholat dzuhur berjamaah dan pengajian rutin guru dan siswa yang di pelopori oleh 

Pembina Rohis Ibu Rosnawati dan semua aktivis Rohis SMA Negeri 1 Menggala. 

 

b. Kepemimpinan Visioner dalam mewujudkan Mutu Pendidikan. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Menggala 

pada Tanggal 5 September 2017. Kepala sekolah berusaha meningkatkan kualitas 

SDM guru dan pegawai antara lain menciptakan learning organization di 

lingkungan para pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Menggala. 

Mengadakan pembinaan secara intensif  serta mengirim pendidik atau tenaga 

pendidikan untuk mengikuti workhsop atau training baik dari pemerintah ataupun 

lembaga pendidikan lainya yang mengadakan. Kepala sekolah juga memberikan 

kewenangan ke semua pendidik dan tenaga pendidik yang mau melanjutkan studi 

ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Dalam pengrekrutan siswa baru, kepala sekolah SMA Negeri 1 Menggala 

memnentukan bahwa input pendidikan yang diharapkan oleh SMA Negeri 1 

Menggala adalah siswa yang memiliki keunggulan dari sisi akademik dan 

keunggulan aspek psikologis serta akhlaq yang baik.  Untuk kurikulum di SMA 

Negeri 1 Menggala menggunakan kurikulum terbaru yang sudah dirancang 

matang oleh pemerintah yaitu kurikulum nasional K13 (Kurikulum  2013) . tetapi 

sebagai pemimpin visioner kepala sekolah juga mempunyai hidden kurikulum 

yang hanya diterapkan di SMA Negeri 1 Menggala Untuk menunjang Visi dan 

Misi sekolah. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 5 september 

2017  dari sisi mutu akademik dan non akademik, SMA Negeri 1 Menggala sudah 

banyak menorehkan prestasi. Mutu akademik berupa berbagai kejuaraan yang 

meliputi prestasi karya ilmiah, olimpiade, English festival, pidato, seleksi siswa 

masuk perguruan tinggi negeri melalui SBMPTN. Lebih jelas bisa dilihat dari 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.8 Mutu Akademik siswa SMA Negeri 1 Menggala 

No Jenis Lomba Tahun 2016/2017 

Kab/Kota Provinsi Nasional 

1. KIR 2   

2. English Festival  1  

3. Pidato Bhs Indonesia 2   

4. Pidato Bhs Inggris 2   

5. Olimpiade 1 1  
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6. O2SN                                                                                                                                                                                        4 2  

7 Try Out SNMPTN 4   

8. Nem Tertinggi 1   

 Jumlah 16 4  

 

Tabel 4.9 Mutu Non Akademik Siswa SMA Negeri 1 Menggala 

No Jenis Lomba Tahun 2016/2017 

Kab/Kota Provinsi Nasional 

1. Pramuka 2 1  

2. Sepak Bola 1 1  

3. Pentas Seni Budaya 2   

4. Bebalas Pantun  1  

5. Raimuna Nasional   3 

6. Design Poster                                                                                                                                                                                      3   

7. Rohis 3 1  

8. Accoustic Pelajar  1  

9. Kartini 1   

10. Cerpen  1  

11. Tenis Meja 1   

12. Lomba Gerak Jalan 1   

13. Festival Budaya 1 1  

 Jumlah 15 7 3 
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Tabel 4.10 Kelulusan Siswa SMA Negeri 1 Menggala T.P 2016/2017 

Jurusan Jumlah Siswa Kelas XII Jumlah Kelulusan 

IPA 76 76 

IPS 115 115 

JUMLAH 191 191 

KETERANGAN LULUS 100% 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan wawancara dengan kepala SMA Negeri 1 Menggala pada 

tanggal 5 september 2017 Adanya kesesuaian antara pengertian kepemimpinan 

visioner dengan yang telah dilaksanakan oleh kepala SMA Negeri 1 Menggala, 

yakni kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan 

dan mengimplementasikan  pemikiran-pemikiran  ideal  yang  berasal  dari dirinya 

atau   sebagai   hasil   interaksi   sosial   diantara   anggota   organisasi    dan 

stakeholders  yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus 

diraih dan diwujudkan melalui komitmen semua personel, maka kepemimpinan  

visioner  yang  dilakukan  Bapak Ubaidillah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan adalah berangkat dari visi dan misi yang telah dirumuskan  

sebelumnya.  Dari visi dan misi tersebut kemudian  dirumuskan tujuan 

pendidikan. Visi SMA Negeri 1 Menggala adalah: 
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a. Visi Sekolah 

1. Setiap warga sekolah taat menjalankan ajaran agamanya. 

2. Tenaga kependidikan melaksanakan tugas secara profesional. 

3. Penggunaan sarana/prasarana secara optimal. 

4. Nilai ujian akhir nasional meningkat secara bertahap. 

5. Terjalinnya kerjasama yang nyata antara sekolah dengan orangtua siswa dalam 

pembinaan siswa 

 

b. Misi Sekolah 

1. Menjadikan masyarakat sekolah beriman dan bertaqwa. 

2. Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan maupun non kependidikan 

3. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal. 

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran. 

5. Meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. 

 

Pada visi  SMA Negeri 1 Menggala telah berciri-ciri visi yang baik, yaitu: 

a) Ringkas,  statement  tersebut  tidak  dirumuskan  dalam  kalimat  panjang 

lebar. 

 

b) Jelas,   tidak   mengandung       penafsiran    yang   berbeda-beda,    tidak 

menomorsatukan iptek ataupun imtaq saja, iptek dan imtaq dilaksanakan 

dengan seimbang. 
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c) Abstrak,   visi   tersebut   mengakomodasi   kemajuan   madrasah,   segala 

program yang dicanangkan ditata seideal mungkin dan sesuai dengan visi 

madrasah. 

 

d) Tantangan,   personel   yang  tertantang   dengan   pernyataan   visi  dapat 

menunjukan kinerjanya dan membentuk rasa percaya diri yang besar. 

 

e) Orientasi masa depan. Masa depan visi adalah kualitas dari seluruh aspek 

organisasi. Maka dari itu peningkatan kualitas di SMA Negeri 1 Menggala ini 

sangat diperhatikan. Tidak hanya perencanaan jangka pendek saja yang 

diperhatikan namun juga jangka menengah dan jangka panjang. 

 

f) Stabilitas, visi tersebut dapat mengakomodasi perubahan, sehingga tidak 

membuat terancamnya visi organisasi. Adanya inovasi-inovasi yang 

dilakukan  SMA Negeri 1 Menggala tidak  mempengaruhi   perubahan  visi 

tersebut. 

 

g) Disukai, visi tersebut disukai oleh warga madrasah. Adanya musyawarah 

untuk  mencapai  mufakat  dalam  pembahasan  visi  SMA Negeri 1 

Menggala adalah juga untuk menyatukan   pendapat pernyataan visi yang 

paling disukai. 
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1. Peran Kepemimpinan Visioner Kepala SMA Negeri 1 Menggala Sebagai 

Penentu Arah 

Berdasarkan wawancara dengan kepala SMA Negeri 1 Menggala, pak 

ubaidillah dalam peranya sebagai penentu arah, dilakukan dengan 

mengkomunikasinkan visi komponen internal dan eksternal, vertical dan 

horizontal, yang dilakukan dengan lisan dan tulisan. 

Secara lisan visi dikomunikasikan dengan memanfaatkan waktu rapat, pertemuan 

formal dan informal. Pada ksempatan tersebut ia hampir selalu mengawali 

pembicaraan dengan mengungkapkan visi besarnya dan memberi semangat 

kepada para pegawainya. Selain melalui lisan visi juga dikomunikasikan melalui 

tulisan besar yang diletakkan di papapn terbuka lorong masuk ke ruangan kepala 

SMA Negeri 1 Menggala. Sebagai penentu arah yang baik pak ubaidillah sangat 

pandai meyakinkan orang bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang benar 

sehingga orang tersebut termotivasi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ia 

berprinsip bahwa manfaat dari SMA Negeri 1 Menggala tidak hanya kepada 

keluarga besar SMA Negeri 1 Menggala, tetapi juga kepda seluruh masyarakat. 

  

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala sekolah, untuk 

mendisiplinkan guru, pegawai pak ubaidillah menerapkan penilaian untuk guru 

yang kurang disiplin, penilian tersebut akan masuk kedalam Penilaian Kinerja 

Guru (PKG) yang dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun. Tidak hanya itu pak 

ubaidillah melakukan pendekatan terhadap guru atau pegawai tersebut dan diberi 

arahan serta motivasi. Untuk siswa di SMA Negeri 1 Menggala menerapkan bobot 

poin, setiap pelanggaran ada poin nya.  Jika poin siswa sudah mencapai 100 poin 
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maka orang tua dan siswa akan dipanggil dan diberi arahan oleh kepala sekolah 

dan guru bimbingan konseling. 

 

2. Peran Kepemimpinan Visioner Kepala Sma Negeri 1 Menggala Sebagai 

Agen Perubahan 

Berdasarkan wawancara dengan kepala SMA Negeri 1 Menggala pada 

tanggal 5 september 2017, Peran sebagai agen perubahan yang tampak pada bapak 

Ubaidillah sebagai kepala SMA Negeri 1 Menggala adalah gebrakan-gebrakan 

baru yang dilakukan sebagai upaya perbaikan mutu yang lebih baik, yakni 

perbaikan system administrasi dan manajemn peningkatan sumber daya manusia, 

perbaikan sumber daya non manusia seperti fasilitas, media pembelajaran, metode 

pembelajaran dan sebagainya. Perubahan pertama yang ia lakukan adalah 

merubah paradigma berpikir dan bertindak para bawahan dari kebiasaan-

kebiasaan berpikir dan bertindak yang asal asalan tanpa argument dan data, 

menjadi paradigma berpikir dan bertindak ilmiah. 

 

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala sekolah tentang bagaimana 

peningkatan fasilitas sekolah terutama Laboratorium IPA, Bahasa dan Komputer. 

Pak ubaidillah selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Menggala, mempunyai 

rencana untuk pengembangan fasilitas. Dia berkata Karena saya masih baru disini 

jadi harus perlahan dalam mengembangkanya, berdasarkan Rencana Angaran 

Pembelanjaan sekolah.  
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Disamping itu bapak Ubaidillah juga melakukan peningkatan sumber daya 

manusia guru dan pegawai melalui pendampingan pakar, pelatihan-pelatihan, 

workshop, seminar, mengirim diklat ditempat lain, memotivasi untuk senang 

membaca buku dan sebagainya. Pembenahan bidang administrasi dan manajemen 

dilakukan dengan memperjelas buku pedoman manajemen dan buku-buku 

administrasi lainya menjadi lebuh transparan dan lengkap sehingga mudah dibaca 

orang lain. 

 

Sebagai agen perubahan bapak Ubaidillah selaku kepala SMA Negeri 1 

Mengggala telah menumbuhkann semangat yang tinggi kepada para civitas 

akademika. Ia memahami bahwa situasi dunia luar lebih luas dan terus 

berkembang. Tantangan pendidikan semakin berat. Oleh karena itu, perbaikan 

harus selalu dilakukan dengan tetap melestarikan budaya akademik dan religius 

yang telah lama dibangun oleh para pendahulunya sebab, budaya akademik dan 

budaya religius merupakan karakter yang dapat membedakan SMA Negeri 1 

Menggala dengan sekolah lain. 

 

3. Peran Kepemimpinan Visioner Kepala SMA Negeri 1 Menggala Sebagai 

Motivator 

Sebagai motivator inspiratif dan kreatif, bapak Ubaidillah selaku Kepala 

SMA Negeri 1 Menggala memiliki strategi yang tepat. Ia pandai meyakinkan 

orang dengan argument-argumen logis dan benar. Dengan otoritas yang tinggi pak 

ubaidillah memotivasi civitas akademika melalui lisan, tulisan dan perbuatan. 

Motivasi lisan berupa motivasi ketika menjadi Pembina upacara, ataupun ketika 
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ada kegiatan berdoa bersama dan selesai sholat berjamaah. Motivasi berupa 

tulisan, yakni kata-kata motivasi yang di tulis baik di papan terbuka, madding 

sekolah ataupun banner yang terpambang di setiap sudut-sudut sekolah. Seperti 

tulisan : 

“JADILAH GURU YANG BAIK ATAU TIDAK SAMA SEKALI” tulisan ini 

berarti di SMA Negeri 1 Menggala guru harus bersungguh-sungguh dalam proses 

belajar mengajar tidak separo-separo dan menjadi guru yang bekerka secara total. 

Sehingga hasilnyapun akan total menyesuaikan kesunguhan. 

 

Motivasi berupa perbuatan, di implementasikan oleh pak ubaidillah dalam 

bentuk pemberian Reward baik dengan guru atau karyawan  yang berprestasi 

maupun dengan siswa yang berprestasi. Pak ubaidillah sangat menghargai jerih 

payah guru, dia tidak pernah mempersulit guru dan pegawai dalam memperoleh 

Hak nya dalam bekerja. Motivasi berupa perbuatan terutama dilakukan dengan 

memberikan keteladanan. Adapun bentuk keteladanan pak ubaidillah adalah, 

walaupun beliau kepala sekolah ia tidak pernah meninggalakan kewajibanya 

sebagai seorang guru yang mengajar dikelas IPA. Dalam memberikan motivasi 

pak ubaidillah selalu membangun rasa percaya diri, menanamkan semangat yang 

tinggi, jujur, dan amanah. Dengan demikian mereka bekerja ikhlas penuh 

pengabdian. 
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4. Peran Kepemimpinan Visioner Kepala SMA Negeri 1 Menggala Sebagai 

Motivator 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ubaidillah selaku kepalas sekolah 

di SMA Negeri 1 Menggala pada tanggal 5 September 2017. Peran kepemimpinan 

visioner di SMA Negeri 1 Menggala sebagai model tampak pada pola pikir, sikap, 

dan perilaku yang memberi inspirasi dan motivasi bagi orang lain untuk 

mencontohnya. Dalam kepemimpinanya pak ubaidillah tidak hanya berpikir, 

tetapi berbuat . beberapa pemikiran pak ubaidillah yang mampu menginspirasi dan 

memotivasi kepada orang lain seperti Sholat dhuha di pagi hari yang dilakukanya 

di mushola sekolah, sholat berjamaah tepat waktu dan mengembangkan budaya 

hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan sekolah. 

 

Berkenaan dengan sikap dan perilaku yang ditunjukan oleh pak Ubaidillah 

selalu menampilkan ciri khas muslim yang baik, misalnya jika tidak ada tugas 

diluar sekolah pak ubaidillah selalu sholat berjamaah dengan guru dan siswa di 

Mushola sekolah. Untuk membiasakan budaya kebersihan dan kesehatan 

lingkungan, pak ubaidillah memberi contoh misalnya, menata sandal dan sepatu 

dengan rapih di pojok ruangan. Kotak sampah ditaruh disetiap sudut ruangan agar 

mudah ketika membuang sampah. Untuk menegakan kedisiplinan pak ubaidillah 

selalu datang pagi sebelum bel sekolah berbunyi, begitupun dengan guru dan 

pegawai di SMA Negeri 1 Menggala. Sehingga terjadilah keharmonisan dalam 

bekerja. 
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E. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti  menyadari  bahwa  dalam  melakukan  penelitian  ini  mengalami 

keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian ini sebagai berikut: 

a) Keterbatasan dari sumber data yaitu tidak semua sumber data dalam 

penelitian bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

b) Tidak semua informan memahami Kepemimpinan Visoner Kepala Sekolah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka bahwa Peran 

Kepemimpinan Visioner Kepala SMA negeri 1 Menggala dapat disumpulkan 

sebagai berikut : 

1. Peran Kepemimpinan Visioner Kepala SMA Negeri 1 Menggala Sebagai 

Penentu Arah 

Kepala SMA Negeri 1 Menggala dalam peranya sebagai penentu arah, dilakukan 

dengan mengkomunikasinkan visi komponen internal dan eksternal, vertical dan 

horizontal, yang dilakukan dengan lisan dan tulisan. Secara lisan visi 

dikomunikasikan dengan memanfaatkan waktu rapat, pertemuan formal dan 

informal. Pada ksempatan tersebut ia hamper selalu mengawali pembicaraan 

dengan mengungkapkan visi besarnya dan memberi semangat kepada para 

pegawainya. 

 

2. Peran Kepemimpinan Visioner Kepala Sma Negeri 1 Menggala Sebagai 

Agen Perubahan 

Kepala SMA Negeri 1 Menggala melakukan gebrakan-gebrakan baru yang 

dilakukan di sekolah guna perbaikan mutu yang lebih baik, yakni perbaikan 

sistem administrasi dan manajemen, peningkatan sumber daya manusia, perbaikan 

sumber daya non manusia seperti fasilitas, media pembelajaran, metode 

pembelajaran dan sebagainya. 
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3. Peran Kepemimpinan Visioner Kepala SMA Negeri 1 Menggala Sebagai 

Motivator. 

Sebagai motivator inspiratif dan kreatif, Kepala SMA Negeri 1 Menggala 

memiliki strategi yang tepat. Ia pandai meyakinkan orang dengan argument-

argumen logis dan benar. Dengan otoritas yang tinggi pak ubaidillah memotivasi 

civitas akademika melalui lisan, tulisan dan perbuatan. Motivasi lisan berupa 

motivasi ketika menjadi Pembina upacara, ataupun ketika ada kegiatan berdoa 

bersama dan selesai sholat berjamaah. 

 

4. Peran Kepemimpinan Visioner Kepala SMA Negeri 1 Menggala Sebagai 

Motivator 

Peran kepemimpinan visioner di SMA Negeri 1 Menggala sebagai model tampak 

pada pola pikir, sikap, dan perilaku yang memberi inspirasi dan motivasi bagi 

orang lain untuk mencontohnya. Dalam kepemimpinanya kepala SMA Negeri 1 

Menggala tidak hanya berpikir, tetapi berbuat . beberapa kepala SMA Negeri 1 

Menggala yang mampu menginspirasi dan memotivasi kepada orang lain sperti 

Sholat duha di pagi hari yang dilakukanya di mushola sekolah, sholat berjamaah 

tepat waktu dan mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat dengan menjaga 

lingkungan sekolah. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa hal 

untuk menunjang peningkatan mutu sekolah dan kepemimpinan visioner kepala 

sekolah diantaranya : 

1. kepemimpinan visioner dalam mewujudkan mutu pendidikan perlu 

melakukan langkah-langkah dan strategi tentang bagaimana mewujudkan 

semuan program-program yang direncanakan dengan mengoptimalkan peran-

peranya supaya dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

 

2. Peran kepemimpinan visioner dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah 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. 

 

3. Meningkatan fasilitas sekolah, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Ipa dan 

Laboratorium Komputer. Untuk mendukung proses belajar menggajar dan 

penerapan kurikul 2013 yang berbasis tekhnologi. 

 

4. Memberikan Reward atau penghargaan kepada Guru atau Siswa yang 

beprestasi baik dari Kedisiplinan, Akademik dan Non akademik sehingga 

memacu Guru atau Siswa untuk menjadi lebih baik lagi. 
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5. Lembaga pendidikan ingin mencapai pendidikan yang bermutu maka harus 

mengoptimalkan peran-peran kepemimpinan visioner sebagaimana tersebut 

yang dijiwai dengan karakter integritas religius. 

 


