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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perubahan yang serba cepat dalam kehidupan masyarakat, akibat 

perkembangan ilmu dan teknologi, serta macam-macam tuntutan kebutuhan 

dari berbagai sektor sangat berpengaruh terhadap kehidupan sekolah. Sekolah 

sebagai sistem terbuka, sebagai sistem sosial, dan sekolah sebagai agen 

perubahan, bukan hanya harus peka penyesuaian diri melinkan seharusnya 

dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang akan terjadi dalam 

kurun waktu tertentu. 

Salah satu kekuatan efektif dalam pengelolaan sekolah yang berperan 

dan bertanggung jawab menghadapi perubahan adalah kepemimpinan Kepala 

sekolah, yaitu perilaku Kepala sekolah yang mampu memprakarsai pemikiran 

baru di dalam proses interaksi dilingkungan sekolah dengan melakukan 

perubahan atau penyesuaian tujuan, sasaran, konfigurasi, prosedur, input, 

proses dan output dari suatu sekolah sesuai dengan tuntutan perkembangan 

zaman. 

Esensi Kepala sekolah adalah kepemimpinan pengajaran. Seorang 

Kepala sekolah adalah orang yang benar-benar seorang pemimpin, seorang 

inovator. Oleh sebab itu, kualitas kepemimpinan Kepala sekolah sebagai kunci 

keberhasilan sekolah. Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen 

merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan dipaksa menghadapi berbagai macam faktor seperti: struktur 
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atau tatanan, koalisi, kekuasaan, dan kondisi lingkungan organisasi. 

Sebaliknya, kepemimpinan rasanya dapat dengan mudah menjadi satu alat 

penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan apa saja yang sedang 

menimpa suatu organisasi (Wahjosumidjo, 2010: 15). 

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat 

kompleks karena sekolah sebagai organisasi yang didalamnya terdapat 

berbagai dimensi satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. 

Sedang sifat unik, menunjukkan bahwa sekolah sebagai organisasi memiliki 

ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri 

yang menempatkan sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses 

belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia. 

Karena sifatnya yang kompleks dan unik tersebut, sekolah sebagai organisasi 

memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi.  

Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan 

sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu 

melaksanakan peranan Kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi 

tanggung jawab untuk memimpin sekolah (Danim, 2010: 33). 

Studi keberhasilan Kepala sekolah menunjukkan bahwa Kepala 

sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu 

sekolah. Bahkan lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa “keberhasilan 

sekolah adalah keberhasilan Kepala sekolah”. Berapa diantara Kepala sekolah 

dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf dan para 

siswa. 
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Berdasarkan rumusan hasil studi diatas menunjukkan pentingnya 

peranan Kepala sekolah dalam menggerakkan kehidupan sekolah untuk 

mencapai tujuan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut 

yaitu: 

1. Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan 

penggerak kehidupan sekolah. 

2. Kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi demi keberhasilan 

sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa. 

Sesuai dengan ciri-ciri sekolah sebagai organisasi yang bersifat 

kompleks dan unik tugas dan fungsi Kepala sekolah seharusnya dilihat dari 

berbagai sisi. Dari sisi tertentu Kepala sekolah dipandang sebagai pejabat 

formal, sedang dari sisi lain seorang Kepala sekolah dapat berberan sebagai 

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

seorang Kepala sekolah juga berperan sebagi staf. Tetapi sebelum masing-

masing peran tersebut diuraikan kata kunci yang dipakai sebagai landasan 

untuk memahami Kepala sekolah (Wahjosumidjo, 2010: 82). 

Kedua kata tersebut adalah „kepala dan sekolah‟. Kata kepala dapat 

diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. 

Sedang sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan 

memberi pelajaran (Kamus besar bahasa Indonesia, 1991: 420). 

Kata pemimpin dari rumusan tersebut mengandung makna yang luas, 

yaitu kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu 
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sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Selama ini, pandangan simplistik yang berkembang di dalam 

masyarakat menganggap, bahwa kemerosotan akhlak, moral, dan etika peserta 

didik disebabkan gagalnya pola pendidikan di sekolah. Memang harus diakui, 

dalam batas tertentu, pola pengelolaan pendidikan pada umumnya masih 

kurang, terutama dalam kaitan dengan religiusitas atau keberagamaan. 

Pelajaran pendidikan agama yang diterapkan pada umumnya hanya sebatas 

untuk memenuhi tuntutan dari kurikulum yang ada, belum sampai pada aspek 

afektif dan psikomotorik peserta didik. Hal itu disebabkan karena pola 

kepemimpinan kepala sekolaah yang kurang peduli terhadap bembentukan 

karakter dan kepribadian peserta didik yang religius.  

Terdapat beberapa masalah pokok yang turut menjadi akar krisis moral 

dan akhlak di lingkungan pendidikan. Pertama, arah pendidikan telah 

kehilangan objekvitasnya. Sekolah tidak lagi sebagai tempat peserta didik 

melatih diri berbuat sesuatu berdasarkan nilai-nilai akhlak dan moral, karena 

pola kepemimpinan Kepala sekolah yang kurang peduli terhadap nilai-niali 

yang seharusnya ada pada diri peserta didik.  

Kedua, proses pendewasaan diri tidak berlangsung baik di lingkungan 

sekolah. Lembaga pendidikan kita pada umumnya cenderung lupa pada 

fungsinya sebagai tempat sosialisasi dan pembudayaan peserta didik 

(enkulturisasi). Selain berfungsi pokok untuk membentuk perubahan perilaku 

dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik, sekolah 
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sekaligus bertugas untuk mempersiapkan peserta didik meningkatkan 

kemampuan untuk merespon perkembangan zaman dan pendewasaan diri. 

Menanamkan nilai-nilai kepercayaan manusia dengan dilandasi nilai-niali 

agama. 

Ketiga, pola yang umumnya berlaku disekolah dan proses pendidikan 

masih membelenggu peserta didik dan guru. Hal ini bukan hanya proses 

formalisme sekolah tetapi pola kepemimpinan Kepala sekolah yang belum 

demokratis dan menerapkan basis religi dalam pengelolaannya.(Nizar, 2008: 

vi). 

Keberagamaan atau religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan manusia. Aktivitas beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang 

melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas 

lain yang didorong oleh kekuatan sepiritualnya. Bukan hanya berkaitan 

dengan aktifitas yang nampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga 

aktifitas yang tidak tampak dalam hati seseorang. Karena itu, keberagamaan 

seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi (Muhaimin, 2007: 

293). 

Keberagamaan atau religiusitas, menurut Islam adalah melaksanakan 

ajaran agama atau ber-Islam secara menyeluruh, seperti yang diperintahkan 

dalam Q.S Al-Baqarah: 208. Karena itu, setiap muslim, baik dalam berpikir, 

bersikap maupun bertindak sesuai dengan perintah ajaran Islam. (Nizar, 2008: 

163) 
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Manusia religius adalah manusia yang struktur mental keseluruhannya 

secara tetap diarahkan kepada pencipta nilai  mutlak, memuaskan dan tertinggi 

yaitu Tuhan.  Dengan demikian kepemimpinan yang religi merupakan sifat 

yang melekat dalam diri seseorang berdasarkan pengalaman sepiritual dan 

keyakinan dalam menjalankan kepercayaan agama. Tingkat keagamaan 

seseorang tidak sama, hal ini merupakan pangkal dan pusat dari aktivitas-

aktivitas keagamaan, mulai dari individu sampai pada suatu komunitas. Dari 

situ muncullah sistem kepercayaan, dan keyanianan dalam diri manusia itu 

untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.  

Oleh karena itu penelitian ini mengkaji sejauh mana Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Berbasis Religi di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Pelaksanaan kepemimpinan seperti apa yang ingin ditawarkan sebagai upaya 

dalam melaksanakan kepemimpinan di sekolah. Dengan demikian, harapan 

penulis tentang penelitian ini kedepan sebagai model kepemimpinan yang 

religi dan bisa memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, 

maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah ciri-

ciri kepemimpinan berbasis religi di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta?, 

dengan 2 (dua) subfokus.  

1. Bagaimanakah ciri-ciri gaya kepemimpinan Kepala sekolah di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta? 
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2. Bagaimanakah ciri-ciri praktek kepemimpinan Kepala sekolah berbasis 

Religi di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri gaya kepemimpinan Kepala sekolah di 

SMP Muhammadiyah 1  Surakarta.  

2. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri praktek kepemimpinan Kepala sekolah 

berbasis Religi di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan kajian dan acuan untuk 

pembentukkan pola kepemimpinan Kepala sekolah berbasis religi. Dapat 

memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya dan bagi 

civitas akademika program Magister Pendidikan pada khususnya. Selain 

itu dapat menjadi stimulus untuk penelitian selanjutnya. Sehingga proses 

pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh 

hasil yang maksimal. 

2. Secara Praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga 

mampu menumbuhkan kepedulian terhadap pendidikan pada umumnya. 

Untuk lembaga pendidikan dan pengambil kebijakan dapat dijadikan 

kajian dan pertimbangan dalam menentukan arah serta pola pengelolaan 

sekolah yang berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman. 


