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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan adalah upaya sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. 

Konsep dasar dan pelaksanaannya ikut menentukan jalannya pendidikan di 

tengah kehidupan manusia. Namun demikian, pada tingkat pelaksanaannya 

pendidikan mulai menghadapi perubahan sosial. Karena dalam merencanakan 

pelaksanaan pendidikan diperlukan struktur organisasi yang baik, termasuk 

dengan kepemimpinan kepala sekolah salah satu faktor yang paling penting. 

Pendidikan yang dalam pelaksanaannya melahirkan suatu konsep pemindahan 

pengalaman kepada anak didik, kegiatan pemindahan pengalaman serta 

mengembangkannya itu kemudian menempati tempat khusus dalam proses 

belajar-mengajar. Berdasarkan fungsi dan tanggung jawab tersebut diatas, 

maka sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3 UU No.2Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa: 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.(Wahyudi, 2012:2) 
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Berdasarkan tujuan pendidikan Nasional kurikulum sekolah diharapkan 

mampu mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Yaitu pendidikan harus diorientasikan tidak hanya menciptakan manusia pintar 

dan terampil tetapi juga beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan berbudaya. 

(Syafaruddin, 20027) Sedangkan untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional, 

tidak akan sampai kearah itu tanpa didukung oleh kepemimpinan kepala 

Sekolah dalam pengembangan lembaga pendidikan yang berkualitas dan 

efektif.  

Sekolah Kreatif SD Muhtadin dalam proses perkembangannya 

mengalami banyak perubahan, tentu hal ini tidak terlepas dari pasang 

surutnya kemajuan sekolah tersebut mulai dari berdirinya hingga sekarang. 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin pada awalnya adalah sekolah yang hampir mati, 

kalah dalam berkompetisi dengan sekolah-sekolah dasar maupun Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kota Madiun. Karena Sekolah Kreatif SD Muhtadin dengan 

tipe kepemimpinan kepala sekolah yang terdahulu masih menerapkan pola 

lama, yaitu kurikulum yang diterapkans ama dengan sekolah dasar yang lain. 

Sehingga tidak ada perbedaaan ataupun tawaran yang baru dari program 

sekolah. Dengan adanya pergantian kepala sekolah tiga tahun terakhir ini pola 

kepemimpinannya mampu melakukan perubahan dan perkembangan yang 

efektif pada lembaga pendidikan Sekolah Kreatif SD Muhtadin.  

Pemimpin dapat menjadi variabel yang menentukan maju mundurnya 

serta hidup matinya suatu usaha bersama, seperti lembaga pendidikan 
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Sekolah Kreatif SD Muhtadin yang berada dibawah naungan Majelis 

Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun pada 

pelaksanaannya menunjukkan perkembangan baik segi kualitas maupun 

kuantitas. Kemajuan sekolah sangat bergantung pada kepala sekolah sebagai 

penanggung jawab utama eksistensi dan dinamika sekolah, kepala sekolahlah 

yang akan menggerakkan mesin sekolah, termasuk mau diarahkan kemana 

sekolah itu, tujuan apa yang hendak dicapai, strategi apa yang akan di gunakan, 

siapa yang diajak bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita besar sekolah dan 

sistem apa yang dibangun untuk menggapai prestasi besar dimasa yang akan 

datang. (Asmani, 20129-10) 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan dengan 

berbagai fungsi dan perannya, tentunya orang yang paling bertanggung jawab 

atas segala aktifitasnya serta maju atau mundur, baik atau jelek, kualitas atau 

tidaknya sebuah pendidikan yang dipimpinnya. Maka tidak mengherankan bila 

dia disebut sebagai orang pertama dan utama atas eksistensinya serta mutu 

pendidikan yang dipimpinnya. Apalagi sampai kini kita masih kesulitan untuk 

menghilangkan kesan, anggapan dan image masyarakat, bahwa sekolah yang 

berlabel Islam di sebut pendidikan kedua second class dan bukannya lembaga 

First class atau lembaga unggulan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. 

Apalagi dalam menghadapi kompetesi yang begitu ketat, baik antara lembaga 

pendidikan maupun outputnya, maka langkah-langkah dan inovasi pendidikan 

merupakan suatu yang tidak bisa ditawarkan lagi dan harus diwujudkan. 
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Kepemimpinan merupakan ruh yang menjadi pusat sumber gerak organisasi 

untuk mencapai tujuan. Mengembangkan lembaga pendidikan Islam Sekolah 

Kreatif SD Muhtadin menjadi sekolah kreatif dan unik dalam berbagai segi. Hal 

ini menunjukan keberhasilan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin organisasi. 

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menguraikan tipe atau model 

seperti apa yang dimiliki oleh kepala sekolah Sekolah Kreatif SD Muhtadin 

dalam proses kepemimpinannya, usaha-usaha kreatif yang diterapkan, serta 

target out put sekolah.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, 

maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tipe kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah dalam 

pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Kreatif SD Muhtadin ? 

2. Apa saja usaha-usaha yang diterapkan kepala sekolah dalam 

pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Kreatif SD Muhtadin ? 

3. Bagaimanakah target output (hasil) yang diinginkan Sekolah KreatifSD 

Muhtadin ? 
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C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

a. Tipe kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah dalam 

pengembangan lembaga pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin  

b. Usaha-usaha kreatif  yang diterapkan kepala sekolah dalam 

pengembangan lembaga pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin  

c. Target output yang diinginkan Sekolah Kreatif SD Muhtadin  

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritik  

1) Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama dibidang kepemimpinan kepala sekolah 

dalam pengembangan pendidikan Islam. 

2) Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

penelitian lanjutan dibidang kepemimpinan kepala sekolah dalam 

pengembangan pendidikan Islam. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi kepala sekolah, sebagai masukan positif untuk dapat melakukan 

pembenahan terhadap kekurangan dalam mengembangkan lembaga 

pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin dan memanage 

bawahan sehingga ada langkah-langkah kongkrit dalam upaya/usaha 

memgembangkan sekolah menjadi lebih baik.  
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2) Bagi guru, diharapkan menjadi bahan masukan untuk meningkatkan 

pengetahuan, motivasi, dan kinerja dalam melakukan tugas. 

3) Bagi sekolah, dapat memberikan gambaran dan masukan dalam 

rangka mengembangkan pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin  

D. Kajian Pustaka  

Penelitian tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam lembaga 

pendidikan sudah mulai banyak dilakukan; penelitian kepemimpinan pada 

sekolah diantaranya : 

1. Huda (2002) tentang kepemimipinan kepala sekolah sebagai aktor 

perubahan (Studi kasus di MAN 3 Malang) hasil penelitiannya 

adalaha.Perubahan-perubahan yang selama kepemimpinan kepala 

sekolah diprioritaskan pada penciptaan sistem dengan diorientasikan 

kepada bentuk komunikasi. Peningkatan dan pengembangan professional 

dan kesejahteraan serta fasilitas atau sarana sebagai untuk mendukung 

terciptanya sistem tersebut berkaitan presetasi akademik lebih ditekankan 

pada sistem full day school dalam bidang keagamaan melalui 

pengimplementasian secara langsung, sedangkan pada bidang non 

akademik, perubahan dilakukan terfokus dalam bentuk ekstra kurikuler; 

b.Proses perubahan selama kepala sekolah diawali dengan pemetaan dan 

pengamatan sebagai bentuk penilaian-penilaian terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi baik dari eksternal yaitu lingkungan dan kultur, 
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maupun internal yaitu individu kurikulum dan fasilitas organisasai sekolah 

yang menuntut adanya perubahan dan tidak lepas dari arah dan tujuan 

pada peningkatan mutu pendidikan bermutu. Dalam proses perubahan 

peran kepala sekolah dituntut harus seefektif mungkin dengan melakukan 

pendekatan perilaku spesifik berupa partisipasi, mengelola hubungan 

dalam bentuk dukungan, pengembangan, dan membangun kerjasama tim 

c. semua peran kepemimpinan kepala sekolah dalam proses perubahan 

mengarah atau bersumber pada jiwa ke-aktor-an dimana kepala sekolah 

sebagai pemimpin inovatif, kreatif, partisipatif, dan sekaligus sebagai 

pelaku dalam proses perubahan dalam prinsip kerja swasembada. Prinsip 

ini memiliki makna bahwa sesuatau yang diucapkan kemudian dilakukan 

dengan sungguh-sungguh dan hal ini diyakini bahwa sesuatu yang 

dilakukan ini benar, layak dan baik. 

2. Tesis Shohib (2001) tentang perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam 

inovasi lembaga pendidikan madrasah (studi kepemimpinan Drs. H. Abdul 

Jalil, M.Ag) hasil penelitiannya adalah; a. bahwa pengangkatan Abdul Jalil 

sebagai kepala MAN 3 malang adalah berkaiatan dengan pilot project 

Departemen Agama untuk menjadikan MIN 1, MTsN 1, MAN 3 Malang 

sebagai madrasah terpadu, pengangakatan Abdul Jalil diharapkan 

meningkatkan kualitas MAN 3 yang sebelunya tertinggal dari dua 

madrasah lainnya. Abdul Djalil adalah kepala sekolah yang efektif yang 

diindikasikan dengan profil dan kepribadian serta sifat-sifat 
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kepemimpinan yang dimiliki, visi dan misi yang jelas dan prospektif dan 

inovatif; b. dalam upaya mengaktualisasi diri dalam menjalankan tugas-

tugas kepala sekolah, Abdul Djalil menunjukkan perilaku denga melihat 

situasi dan kondisi yang dihadapinya dengan tetap berorientasi pada, visi, 

misi, dan tujuan. Perilaku kepemimpinan Abdul Djalil yang mengarah pada 

perilaku situasional tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tiga 

hal kekuatan yang dimilikinya, kekuatan bawahan, kekuatan yang ada 

pada situasi; c. bahwa profil Abdul Djalil disamping mempunyai sifat 

kepemimpinan yang baik dan dapat mendukung efektifitas 

kepemimpinannya sebagai kepala sekolah, visi, misi, yang prospektif 

untuk pengembangan lembaga pendidikan terutama madrasah, juga 

perilaku kepemimpinannya yang mengarah pada orientasi situasional 

yang efektif untuk pengembangan lembaga. Antara profil dan misi serta 

perilaku kepemimpinan Abdul Djalil mempunyai kaitan dalam upaya 

inovasi dilembaga pendidikan yang dipimpinnya,mulai dari kepemimpinan 

di MIN 1, MTsN 1, maupun MAN 3 Malang. Penelitian yang dilakukan oleh 

Djalil tentang kepemimpinan dan inovasi Pendidikan Islam (Studi Kasus di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Malang. Penelitian ini mengungkapkan 

persoalan kepemimpinan yang terkait dengan inovasi pendidikan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi madrasah 

sangat tergantung pada perilaku kepemimpinan madrasah. 
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3. Studi tentang kepemimpinan dalam pendidikan di SMU Piri 02 Yogyakarta 

(1997), Imam Sakroni membahas tiga persoalan pokok berkenaan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah yaitu kepemimpinan kepala sekolah, 

pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah, dan efektifitas kepemimpinan 

kepala sekolah. Kesimpulannya adalah tipe kepemimpinan kepala sekolah 

termasuk tipe demokratis (dalam hal ini sakroni tidak membedakan 

konsep, tipe dan pola), pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah 

menunjukkan prestasi yang baik.  

4. Tesis M. Asrori ardiansyah (2009), dengan judul Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan 

Sekolah Dasar Islam Unggul di Malang Studi Multikasus di MIN Malang I 

dan SDI Surya Buana Malang Thesis pada jurusan Managemen Pendidikan 

Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terfokus pada (1) Artikulasi visi, 

misi, dan nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah dan (2) Strategi kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.Untuk menjawab fokus 

penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

rancangan studi multikasus. Dengan rancangan ini, peneliti berharap 

keutuhan fenomena yang terjadi di kedua lembaga pendidikan tersebut 

dapat dipertahankan. 

5. Kusairi. (2011) Model Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Mengembangkan Lingkungan Berwawasan Iman dan Taqwa di SMA 

Negeri 1 Malang. Tesis, Program Magister Manajemen Pendidikan Islam 
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Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) konsep lingkungan 

sekolah berwawasan iman dan taqwa yang dikembangkan di SMA Negeri 

1 Malang, yaitu lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah, (2) 

bagaimana model kepemimpinan kepala SMA Negeri 1 Malang dalam 

mengembangkan lingkungan sekolah berwawasan iman dan taqwa yaitu 

menggunakan model kepemimpinan demokratis, dimana kepala sekolah 

selama proses kepemimpinannya mampu melakukan perubahan dan 

memiliki visi kedepan untuk mengembangkan sekolah berwawasan iman 

dan taqwa, dan (3) apa saja strategi yang dipakai oleh kepala SMA Negeri 

1 Malang dalam mengembangkan lingkungan sekolah berwawasan iman 

dan taqwa, yaitu menciptakan suasana religius dilingkungan sekolah, 

internalisasi nilai-nilai keagamaan, keteladanan, pembiasaan, 

menciptakan kebijakan sekolah yang strategis, membangun komitmen 

pimpinan dan warga sekolah, dan membangun kemitraan. 

Penelitian yang akan peneliti bahas tentang kepemimpinan kepala 

sekolah dalam pengembangan lembaga pendidikan belum dilakukan oleh 

para peneliti sebelumnya, umumnya membahas peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan berfokus pada pengembangan lembaga pendidikan 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin yang meliputi; tipe kepemimpinan kepala 

sekolah, usaha-usaha kreatif kepala sekolah yang diterapkan serta output 
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yang diinginkan dalam pengembangan lembaga pendidikan Sekolah 

Kreatif SD Muhtadin.  

E. Kerangka teori  

Untuk mengembangkan sekolah muhammadiyah kota madiun 

diperlukan kepemimpinan yang cerdas. Namun kepala sekolah yang cerdaspun 

belum tentu mampu mengubah sekolah muhammadiyah kota madiun, jika 

tidak di iringi dengan kemapuan manajerial yang baik. Buktinya beberapa 

tahun mengalami pergantian kepala sekolah yang nota bene juga seorang 

doktorpun belum mampu mengubah sekolah tersebut menjadi berkembang 

karena kesempatan waktu yang sangat kurang yaitu beliau hadir hanya satu 

kali dalam satu pekan yaitu hari sabtu saja. Maka dengan tidak adanya 

perubahan yang signifikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengganti 

kepala sekolah yang baru. Penggantian kepala sekolah ini adalah salah satu 

usaha yang dilakukan untuk merubah sekolah menjadi lebih baik. Al 

hamdulillah dengan kemampuan manajerial kepala sekolah yang baru inilah 

mampu mengubah kondisi sekolah dengan cara membangun sistem sekolah 

yang mapan dengan mengacu pada tata kelola sekolah dari majelis Dikdasmen 

pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, harapannya mampu 

menumbuh kembangkan sekolah Muhammadiyah Madiun menjadi sekolah 

kreatif dan favorit di Kota Madiun.  

Dengan adanya perkembangan yang dinilai sangat menggembirakan 

inilah, maka penelitian ini akan membatasi sasaran-sasarannya dalam 
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penelitian , yaitu (1) tipe kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah dalam 

pengembangan lembaga pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin, (2) 

usaha-usaha kreatif yang diterapkan kepala sekolah dalam pengembangan 

lembaga pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD muhtadin, (3) target out put yang 

diinginkan Sekolah Kreatif SD muhtadin. Ketiga sasaran ini masing - masing 

akan dianalisis deskriptif kualitatif. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data bisa 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 

cacatan memo, dan dokumen resmi lainnya. (Lexy J. Moleong, 2006:5) 

Sehingga tujuannya adalah ingin memahami realitas empiris di balik 

fenomena yang ada secara mendalam, rinci, dan tuntas. Bogdan dan Biklen 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ini memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut:i (a) mempunyai latar alami (the natural setting) sebagai sumber 

data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci the key instrument, 

(b) bersifat deskriptif, yaitu memberikan situasi tertentu dan pandangan 

dunia tentang dunia secara deskriptif, (c) lebih memperhatikan proses dari 

pada hasil atau produk semata, (d) cenderung menganalisa data secara 

induktif dan (e) makna merupakan esensial.(Bogdan R. C. Biklen, 198227-28) 

Penelitian ini adalah berupaya untuk mengetahui dan menelaah 

tentang Tipe/model kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan 
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lembaga pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin. Dalam penelitian 

kualitatif manusia adalah sumber data utama dan hasil penelitiannya 

berupa kata- kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Denzin dan Licoln dalam Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. (Lexy J. Moleong,, 20065)Robert K. Yin, 

menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, batas-batas 

antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan multisumber 

bukti dimanfaatkan. (Robert K. Yin,199718) 

Alasan lain terkait dengan pendekatan kualitatif adalah adanya 

pertimbangan bahwa: 

1. Sumber data dalam penelitian ini mempunyai latar alami (natural 

setting), yaitu fenomena dimana proses atau kepemimpinan kepala 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin dalam pengembangan lembaga 

Pendidikan Islam yang dipimpinnya. 

2. Dalam pengambilan data, peneliti merupakan instrumen kunci (key 

instrument) sehingga dengan empati penentu dapat menyesuaikan 

diri dengan realitas yang tidak dapat dikerjakan oleh instrumen 

non-manusia, selain juga mampu menangkap makna lebih-lebih 

dalam menghadapi nilai lokal yang berbeda. (Noeng 

Muhadjir,1993:8) 
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3. Peneliti lebih menfokuskan proses dan makna daripada hasil. 

Sehingga pada hakikatnya peneliti berusaha memahami tipe atau 

model kepemimpinan yang telah berjalan dan digunakan selama 

proses kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan 

lembaga pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin  

Kegiatannya adalah mendeskripsikan secara intensif dan terperinci 

tentang gejala dan fenomena yang diteliti mengenai masalah yang 

berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah. Jadi dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakanpendekatan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriftif yaitu peneliti hanya mendiskripsikan, mengungkapkan, 

menjelaskan, dan menganalisis fenomena, peristiwa dan aktivitas yang 

dilakukan berkaitan dengan tipe atau model kepemimpinan kepala sekolah 

dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin. 

2. Obyek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Kreatif SD Muhtadin, 

merupakan salah satu sekolah dasar di kota Madiun yang menerapkan dan 

pengembangan sekolah kreatif, pelaksanaan dan pengembangan lembaga 

pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin sangat menarik jika dilihat 

dari isi kepemimpinan kepala sekolah. Sebab perubahan yang terjadi dalam 

sebuah lembaga sangat ditentukan oleh leader yaitu kepala sekolah yang 

merupakan eksekutif tertinggi dalam sebuah sekolah 
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Pertimbangan lainnya adalah karena kepemimpinan kepala 

sekolah Sekolah Kreatif SD Muhtadin banyak melakukan perubahan dan 

pengembangan yang cukup berarti terhadap pengembangan lembaga 

pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin baik sekarang maupun yang 

akan datang. Namun bagaimanapun kesuksesan seorang  kepala sekolah 

tidak pernah lepas dari peran serta yang dipimpin, serta situasi, kondisi, 

iklim, atau ruang dimana pemimpin itu memimpin. Karena itulah seorang 

leader sangat dipengaruhi oleh leadership yang dimilikinya. Adapun alasan 

yang mendasar peneliti mengambil setting penelitian di Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin  adalah sebagai berikut: 

a. Sekolah Kreatif SD Muhtadin, sejak kepemimpinan kepala sekolah 

sekarang ini mengalami banyak kemajuan dan perubahan 

terutama dalam menumbuhkembangkan kreatifitas anak dan 

kuantitas peserta didik . 

b. Sekolah Kreatif SD Muhtadin banyak diminati oleh masyarakat, 

sehingga peserta didik yang mendaftar melebihi pagu yang sudah 

ditetapkan. 

c. Tenaga Kependidikan semuanya rata-rata kualifikasi akademis 

adalah S1 karena kepala sekolah sangat mengikuti perkembangan 

kebijakan pemerintah tentang pendidikan terutama dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 
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Tentang Standar Kepala Sekolah dan Nomor 16 Tahun 2007 

Tentang Standar Kualifikasi Akademis dan Kompetensi Guru. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

digunakan secara simultan dalam arti saling melengkapi antara data satu 

dengan data yang lain, selajutnya data disajikan dalam bentuk bahasa yang 

tidak formal, dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau 

konsep asli responden, cukup rinci serta tanpa ada interpretasi dan 

evaluasi dari peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu:  

1. Observasi (observation) 

Observasi sebagai pengumpulan data yang di maksud 

adalah dengan melakukan observasi secara sistematis bukan hanya 

sekedarnya saja. Dalam observasi ini diusahakan mengamati hal yang 

wajar dan yang sebenarnya terjadi tanpa usaha disengaja untuk 

mempengaruhi, mengatur atau memanipulasikannya. 

(S.Nasution,2003: 70) Mengadakan observasi hendaknya dilakukan 

sesuai kenyataan, melukiskan secara tepat dan cermat terhadap apa 

yang diamati, mencatatnya, dan kemudian mengelolanya dengan 

baik. 

Teknik obeservasi atau pengamatan berperan serta 

digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang 
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diberikan informan yang kemungkinan belum menggambarkan 

segala macam situasi yang dikehendaki peneliti. Teknik ini dilakukan 

dengan cara peneliti melibatkan diri secara efektif dalam kegiatan-

kegiatan pendidikan di Sekolah Kreatif SD Muhtadin guna 

memberikan hasil yang objektif dari sebuah penelitian kualitatif. 

Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara 

langsung suasana dan kondisi subjek penelitian.  

2. Wawancara (Interview) 

Hal mendasar yang ingin diperoleh melalui teknik 

wawancara adalah minat informasi/subjek penelitian dalam 

memahami orang lain, dan bagaimana mereka meinberi makna 

terhadap pengalaman-pengalaman mereka dalam berinteraksi 

tersebut. Dalam wawancara ini peneliti dapat menggunakan tiga 

rangkaian wawancara mendalam sebagaimana dijelaskan yaitu (1) 

wawancara yang mengungkap konteks pengalaman partisipan 

(respondent) atau wawancara sejarah hidup terfakus (focused life 

history), (2) wawancara yang memberikan kesempatan partisipan 

untuk merekonstruksi pengalamannya atau wawancara pengalaman 

detail, dan (3) wawancara yang mendorong partisipan untuk 

merefleksi makna dari pengalaman yang dimiliki. (Sutrisno 

Hadi,1995: 63) 
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Sesuai dengan karakteristik penelitian yang telah 

disebutkan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini 

terdiri dari (1) Kepala Sekolah Kreatif SD Muhtadin (2) Para wakil 

kepala sekolah dan para guru, kepala TU serta tenaga kependidikan. 

(3) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun (4) Majelis 

Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Madiun (5) Komite sekolah sebagai perwakilan wali peserta 

didik  (6) Masyarakat sekitar. Hal yang ditanyakan oleh peneliti dalam 

wawancara meliputi: 

1)  Bagaimana tipe atau model kepemimpinan kepala sekolah  

dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam Sekolah 

Kreatif SD Muhtadin. 

2) Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan program kerja dalam mewujudkan visi dan 

misi lembaga tersebut. 

3) Apakah target output (hasil) dari program pengembangan 

lembaga pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin (yang 

telah dilaksanakan sudah tercapai atau belum (sesuai 

harapan). 

3. Dokumentasi (documentation) 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti 

barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, 
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peneliti penyelidik benda - benda tertulis, seperti buku-buku, 

majalah, notula rapat, dan catatan harian. (Suharismi Arikunto, 2006: 

158) Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode 

dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan 

lembaga (objek penelitian) yaitu keadaan kepala sekolah, keadaan 

guru, keadaan stafnya, keadaan peserta didik, dan keadaan sekolah 

itu sendiri. Studi dokumenter (documenter study) merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan manganalisis 

dokumen-dokumen, yang berbentuk tertulis, gambar maupun 

elektronik. 

Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data 

yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Metode dokumentasi 

digunakan untuk mencari data tentang profil, visi, misi, program-

program sekolah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data 

yang diperlukan dalam metode dokumentasi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

4. Analisis Data 

Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong) analisis data 

adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. ( Lexi J. Moleong, 

2002: 57).  Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan 

bahwa analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk 
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menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang 

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan 

pada tema dan hipotesis itu. ( Lexi J. Moleong, 2002: 57) 

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur 

data secara sistematis, transkrip, wawancara, catatan lapangan. dan 

bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti, dilakukan 

dengan cara menelaah data, menata, membagi dan menjadi satuan-

satuan yang dapat dikelolah, mensistesis, mencari pola, menemukan 

apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara 

sistematis. Data itu sendiri terdiri dari diskripsi-diskripsi yang rinci 

mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi dan perilaku. 

Analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisis interaktif yang mengandung empat komponen yang saling 

berkaitan, yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan data, 

pemaparan data, dan penarikan dan pengajuan simpulan. (Miles, 

M.B. and Huberman, 1992) Langkah-langkah dalam analisis data 

tersebut, sebagai berikut: 

a. Tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan hal-hal berikut: 

1) Kepala sekolah dalam membuat perencanaan dan program 

kerja dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam 
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Sekolah Kreatif SD Muhtadin sesuai  dengan visi dan misi 

sekolah. 

2) Usaha-usaha kreatif kepala sekolah dalam rangka 

pengembangan lembaga pendidikan Islam Sekolah Kreatif 

SD Muhtadin kepada warga sekolah terutama pada peserta 

didik 

3) Target out put (hasil) yang dikehendaki oleh lembaga 

pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

b. Proses penyederhanaan data.  

Proses ini adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan dan 

tranformasi data dengan membuat ringkasan dan 

mengembangkan sistem atau data kasar hasil dari catatan 

lapangan. Penyederhanaan dapat dilakukan pengkodeaan guna 

mempermudah dalam mendatakan kembali data yang telah 

diperoleh. Data yang perlu disederhanakan adalah data yang 

yang diperoleh di lokasi penelitian yang berkenaan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan lembaga 

pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin. Data ini 

misalnya, data tentang kepala sekolah dalam memimpin dan 

membina warga sekolah terutama terhadap pembinaan 
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keagamaan peserta didik. Kemudian data tersebut, selajutnya 

dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 

c. Pemaparan data.  

Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan 

untuk menemukan suatu makna dari data-data yang sudah 

diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk 

informasi yang kompleks menjadi sederhana dan selektif serta 

mudah dipahami maknanya. Data yang diperoleh peneliti di 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin, kemudian dipaparkan dan 

dipahami maksud dari data yang di kumpulkan tersebut. 

d. Penarikan dan pengajuan simpulan.  

Pada tahap ini merupakan proses dimana peneliti 

mampu menggambarkan suatu kepemimpinan kepala sekolah 

dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam Sekolah 

Kreatif SD Muhtadin serta peristiwa-peristiwa yang terjadi 

selama proses penelitian di lapangan. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pokok-pokok 

pembahasan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan 

yang dituangkan dalam: 

Bab I:  Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 
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sistematika penulisan tesis. 

Bab II: Kajian Teori, pada kriteria-kriteria yang ada yaitu pembahasan A) 

Kepemimpinan B) Kepala sekolah C) Pengembangan Lembaga 

pendidikan Islam.  

Bab III: Kepemimpinan dalam pengembangan lembaga pendidikan islam 

sekolah kreatif SD Muhtadin yang meliputi A) Tipe kepemimpinan 

kepala sekolah kreatif SD Muhtadin, B) Usaha-usaha kepala sekolah, 

dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin, C) Target/hasil yang diinginkan sekolah kreatif SD 

Muhtadin  

Bab IV: Analisis terhadap Kepemimpinan dalam Pengembangan Lembaga 

Pendidikan Islam Sekolah Kreatif SD Muhtadin yang meliputi: A) Tipe 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Kreatif SD Muhtadin, B) Usaha-usaha 

kepala sekolah, dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin C) Target/hasil yang diinginkan Sekolah 

Kreatif SD Muhtadin 

Bab V: Penutup merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan, 

dari bab pertama sampai bab lima. Berisi simpulan implikasi dan 

saran yang bertitik tolak pada simpulan. 

      DAFTAR PUSTAKA         

      LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


