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Abstrak 

 

Keberhasilan suatu Madrasah dan keunggulan sekolah atau mutu pendidikan tidak 

bisa dipisahkan dari gaya kepemimpinan dan straregi peningkatan yang 

diterapkan. Madarasah Ibtidaiyah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan 

formal di Indonsia yang di dalamnya diterapkan pendidikan Islam setara dengan 

sekolah dasar . Gaya kepemimpinan dan cara memimpin kepala sekolah / 

madrasah terhadap lembaga yang dipimpinya menjadi salah satu tolak ukur dan 

sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan atau keunggulan sekolah di sekolah 

yang dia pimpin. Tipe kepemimpinan demokratis ini memang paling sesuai 

dengan konsep Islam yang mana di dalamnya banyak menekankan prinsip 

musyawarah untuk mufakat. Sebagaimana tertuang dalam surat as-Syuuara : 38 

dan al–Imran :59. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini berfokus adalah 

pada model keunggulan sekolah madrasah ibtudaiyah melalui penerapan gaya 

kepemimpinan demokratis MI Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten dan MI 

Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptip kualitatif, pngumpulan data dilakuakan dengan cara wawancara, 

observasi dan dokumntasi terhadap sumber-sumber data primer dan sekunder. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendeskripsikan, menganalisis gaya 

kepemimpinan demokratis di Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten dan 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten berimplikasi pada 

model keunggulan sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : melalui 

penerapan gaya kepemimpinan demokratis pada MI Muhammadiyah Srebegan 

Ceper Klaten dan MI Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten sangat berimplikasi 

pada keunggulan sekolah. Dalam menjalankan kepemimpinanya kepala sekolah 

menggunakan prinsip manajmen yakni input, pocess dan output  

 

Kata kunci : sekolah unggul,gaya, kepemimpinan demokratis, pendidikan Islam  

 

Abstract 

 

The success of an Islamic school and the school superiority or school or education 

quality requires leadership style and strategy of improvement implemented.  The 

study was conducted to describe, and analyze the democratic leadership style at 

Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten and Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

Sajen Trucuk Klaten and implied in school superiority model. Result showed that 

through democratic leadership style at MI Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten 

and MI Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten implied in the school superiority. In 

implementing their leadership, the principals used management principles, namely 

input, process and output. The study was descriptive qualitative. The data were 
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collected by interview, observation, and document on the primary and secondary 

data. The result of the study showed that by implementing democratic leadership 

style contributed to the superiority of MIM Srebegan Ceper Klaten and MIM 

Sajen Trucuk Klaten through strategy of input, process and output supported by 

its similarity and difference. Leadership style and leadership technique of the 

principals on their school were points to measure and way to improve education 

quality and school superiority.  

 

Keywords : excellent school, leadership, democratic style, islamic education 

 

1. PENDAHULUAN 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong 

sekolah untuk mencapai tujuan secara aktif dan efisien. Oleh karena itu, dituntut 

keefektifan kepemimpinan, baik perempuan maupun laki-laki sebagai seorang 

kepala sekolah yang dapat dilihat dari tugas dan tanggung jawaban kepala 

sekolahnya (Hidayah, 2016: 129-130). 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena 

pendidikan merupakan suatu sarana untuk membangun martabat dan peradaban 

manusia sebagai seorang invidu sekaligus merupakan bagian dari suatu 

komunitas. Selain itu, pendidikan juga diyakini memiliki kemampuan untuk 

membawa pesan-pesan universal yang dapat menjawab berbagai persoalan dalam 

kehidupan (Muthoiffin, 2015: 299). 

Pada kenyataanya sekarang kebanyakan sekolah terutama tingkat dasar 

dan madrasah lebih mementingkan nilai yanag tinggi, rangking paling atas tanpa 

memperhatikan nilai karakter anak, tanpa didasari memaksa anak hanya 

mempelajari teori saja. Padahal pendidikan agama Islam berupaya memelihara 

dan mengembangkan fitrah manusia guna merealisasikan terwujudnya manusia 

muslim yang beriman dan bertakwa serta brilmu pengetahuan yang mampu 

mengabdikan dirinya kepada Allah dengan sikap dan kepribadian utuh yang 

menunjukkan kepada penyerahan diri kepada dalam segala aspek kehidupan dunia 

dan akhirat (Muthoiffin, 2015: 69-72). 

Sekolah dan madrasah harus mmenuhi tuntutan baru bukan hanya harus 

menghantarkan peserta didik lulus dengan nilai tinggi tetapi juga tuntutan berupa 

siswa mempunyai peluang mendapatkan sekolah favorit, menjadi juara olimpiade 
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maupun mempunyai berpeluang meraih jurusan terkenal pada perguruan tinggi 

termashur (Supriyanto, 2012). 

Kriteria sekolah unggul telah dirumuskan oleh negara melalui Peraturan 

Pemrintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam 

peraturan tersebut dijelaskan bahwa setidaknya ada delapan standar yang harus 

disiapkan oleh pengelola sekolah dalam merintis sekolah unggul. 1. Standar isi 2. 

Standar proses 3. standar kompetensi lulusan 4. Standar pendidik dan tenaga 

kependidikan 5. standar sarana dan prasarana 6. Standar pengelolaan 7. Standar 

pembiayaan 8. Standar penilaian pndidikan (Suparman, 2015). Kualitas dipandang 

sebagai proses sehingga kualitas dimaknakan sebagai proses yang tersusun untuk 

peningkatan output yang dihasil yang dihasilkan (Supriyanto, 2012: 2). 

Secara ontologis (hakikat) sekolah unggulan dalam perspektif Departemen 

Pendidikan Nasional adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai 

keunggulan dalam keluaran (output) pndidikanya. Untuk mencapai keunggulan 

tersebut maka masukan (input), pross pendidikan guru, tenaga kependidikan, 

manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan 

untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut (Depdiknas, 2007: 1246). 

Kepemimpinan kepala sekolah yang tangguh adalah kepemimpinan yang 

mampu menerapkan manajemen pendidikan baik sebagai proses atau fungsi 

maupun manajemen pendidikan sebagai tugas (manajemen sekolah) (Veithzal 

Rivaali & Dedy Mulyadi, 2013: 113). 

Kepala sekolah headmaster atau principal (Wanyusumidjo, 1999: 83-84). 

tersusun atas dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan sebagai 

ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun sekolah 

merupakan sebuah lembaga tempat bernaungnya peserta didik untuk mendapatkan 

pendidikan formal. Sederhananya, kepala sekolah dapat diartikan sebagai tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah tempat 

diselenggarakannya proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadinya 

interaksi antar guru yang rela memberikan pelajaran dan peserta didik yang 

menerima pelajaran (Wirawan, 2018: 49). 
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Dengan demikian kepala sekolah adalah seorang tenaga profesional atau 

guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana menjadi tempat 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran siswa yang menerima pelajaran, 

orang tua sebagai harapan, pengguna lulusan sebagai penerima kepuasan dan 

masyarakat umum sebagai kebanggaan (Bafadal, 1992: 62). 

Dalam mencapai prestasi maksimal sekolah, kepala sekolah memiliki gaya 

kepemimpinan tersendiri. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 

digunakan oleh sesseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 

orang lain seperti yang dilihat. Dalam hal ini usaha untuk menyelaraskan persepsi 

diantara orang yang akan mmpengaruhi perilaku dengan orang yang akan 

dipengaruhi menjadi amat penting kedudukanya (Masaong, 2011: 150). Menurut 

Mulayasa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan 

seseorang pada saat mempengaruhi orang lain. Keberhasilan suatu lembaga 

pendidikan sangatlah tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. 

Menurut Hikmat gaya kepemimpinan Demokratis adalah disebut juga 

dengan gaya kepemimpinan modernis dan partisipatis. Dalam pelaksanaan 

kepemimpinan, semua anggota diajak berpartisipasi menyumbangkan pikiran dan 

tenaganya untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya demokratis ini kebalikan gaya 

otokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis adalah yang memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: a. Pengembanagan sumber daya dan kreatifitas karyawan, b. 

Pengembangan parsitisipatif karyawan, c. Musyawarah dan mufakat, d. Kaderisasi 

yang sistematis, e. Pendelegasian yang normatif yang konstruktif, f. Regenerasi 

kepemimpinan. Tugas-tugas yang mampu dilaksanakan oleh karyawansesuai 

dengan keahlian dan pengalamanya. 

Madrasah adalah satuan pndidikan formal dalam binaan Menteri Agama 

yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama 

Islam yang mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), 

Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK). 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Srebegan Ceper klaten dan 

Madarsah Ibtidaiyah Sajen trucuk Klaten pada pelaksanaan kepemimpinan yang 
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sekarang menunjukkan ada beberapa kesamaan sebagai kepala sekolah belum 

merealisasikan kepemimpinan dengan baik. Kepala sekolah dalam 

kepemimpinanya menimbulkan beberapa masalah yang timbul antara lain terdapat 

guru yang kurang bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya, sebagai 

seorang pendidik, kurang kerjasamanya antara guru dalam melaksanakan tugasnya 

serta masih ada gab-gaban antar guru didalam sekolah madrasah yang jauh dari 

kata unggul yang dinginkan. 

Berbagai kendala dan hambatan peningkatan mutu pendidikan sekolah 

dasar tidak terlepas dari berbagai permasalahan mutu pendidikan sekolah dasar 

secara umum yang berakar mutu guru, relevansinya kurikulum, keterbatasan dana, 

sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan dan yang tidak kalah pentingnya gaya 

kpemimpinan kepala sekolah yang berimplikasi pada keunggulan sekolah atau 

sekolah yang bermutu.  

Melihat betapa pentingnya peran dari seorang pemimpin, maka seorang 

pemimpin harus berkembang dalam hal gaya kepemimpinan agar dapat menjamin 

bawahannya dengan baik sehingga tujuan organisasai dapat secara efektif dan 

efisien. 

Bagaimana penerapan gaya kepemimpinan demokratis di Muhammadiyah 

Srebegan Ceper Klaten dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sajen Trucuk 

Klaten berimplikasi pada model keunggulan sekolah? 

Hanya saja yang membuat penelitian ini menarik adalah dengan langkah 

pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, situasi dan lingkungan 

kerja yang dihadapi yang merupakan struktur tugas dan sifat dari pekerjaan. Disini 

pimpinan sekolah memiliki peran yang kuat yang secara langsung terlibat dalam 

mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyerasikan sumber daya pendidikan 

yang tersedia di sekolah melalui gaya kepemimpinan seperti dalam aktivitas 

pengambilan keputusan, delegasi wewenang, dan pengelola interpersonal. 

Kelebihan model kepmimpinan demokratis ini ada di pencapaian 

prestasinya. Manajemen sekolah terutama disini adalah pimpinan sekolah 

mengambil suatu kebijakan dan upaya mengatasi beberapa guru yang kurang 

bertanggungjawab dalam mengemban tugasnya, menciptakan suasana 
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kekeluargaan sehingga dalam suatu sekolah terbeentuk team yang memunyai satu 

tujuan. Pengurus sekolah, komit dan yayasan ikut hadir dalam rapat dan sharing 

setiap kegiatan sekolah, dan setiap yang dislipkan brkaitan tanggungjawab 

seorang guru sebagai pendidik sekaligus menjadi anggota sistem manajerial 

sekolah. 

Menurut Edward sailis dalam Euis karwati (2013: 50) “Mutu merupakan 

sebuah filosofi dan metodologi yang membantu institusi untuk merencanakan 

perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal 

yang berlebihan”. Mutu pendidikkan adalah sebuah hal yang berhubungan dengan 

gairah dan harga diri lembaga pendidikan. 

Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional, Derektorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah (dit. Dasmen) menyatakan bahwa secara umum 

mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang 

menunjukkan kemampuanya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau 

yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses 

dan out put pendidikan. 

Mutu di dalam bidang pendidikan meliputi input, proses, output dan 

outcome. Proses di dalam bidang pendidikan bermutu apabila mampu 

menciptakan suasana yang PAKEMB (pembelajaran yang aktif, kreatif, 

menyenangkan dan bermakna). Output, dinyatakan bermutu jika hasil belajar 

akademik dan non akademik siswa tinggi. Outcome dinyatkan bermutu apabila 

lulusan cepat terserap di dunia kaerja, gaji wajar, semua pihak mengakui 

kehebatan lulusan dan merasa puas. 

Sedangkan menurut Rohiat “Mutu atau kualitas adalah gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya 

dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat “sedangkan 

dalam konteks pendidikan pendidikan menurut Rohiat, pengertian mutu 

mencakup input, proses dan output pendidikan. 

Dari beberapa mutu yang telah dikemukakan diatas diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan syistem lembaga 

pendidikan dalam mempersiapkan, mengolah dan memproses pendidikan secara 



7 

efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai tambah agar menghasilkan output 

yang berkualitas. Output yang dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu juga 

harus mampu memenuhi kebutuhan stakehalder seperti yang diungkapkan oleh 

Mulyasa sebagai berikut : 

Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusanya 

tetapi, juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi 

kebutuhan pelanggan sesuai dengan mutu standar yang berlaku. Pelanggan 

dalam hal ini adalah pelanggan internal (peserta didik, orang tua, 

masyarakat dan pemakai lulusan) (Mulyasa, 2003: 226). Jadi mutu 

pendidikan bukanlah satu konsep yang berdiri sendiri melainkan terkait 

pula dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan 

masyarakat dan perubahan zaman yang terjadi bergerak dinamis seiring 

dengan perkembangan zaman sehingga pendidikan juga harus bisa 

menyemibangi perubahan yang terjadi secara cepat juga tepat dan bisa 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

 

Pendidikan yang bermutu juga diharapkan mampu menghasilkan lulusan 

yang bukan hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga prestasi non akademik, 

juga mampu menjadi pelopor perubahan dan mampu dalam menghadapi tantangan 

dan permasalahan yang ada, baik itu masa sekarang atau masa yang akan datang 

serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi 

 

2. METODE  

2.1 Jenis Penelitian dan Pendekatannya 

Jenis pnelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan termasuk tipe 

penelitian deskriptif yang mendiskripsikan secara terperinci realitas maupun 

fenomena-fenomena dengan memberikan kritik atau penilaian terhadap fenomena-

fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. 

Penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

naturalistic dengan studi kasus sebagai strategi yang berdasarkan pada 

kcenderungan data yang diperoleh dari studi penjajagan ke lapangan dan sesuai 

dengan tujuan penelitian untuk mengungkapkan suatu peristiwa dan dapat 

mengumpulkan data dari komponen yang mendukung manajemen sekolah dalam 

model kunggulan madrasah gaya kepemimpinan. 
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Manajemen sekolah dalam model keunggulan madrasah gaya 

kepemimpinan demokratis di Madrasah Ibtidaiyah Srebegan Ceper Klaten dan 

Madrasah Ibtidaiyah Sajen Trucuk Klaten. Adapun data yang diteliti dan 

dilaporkan dalam tesis ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. 

2.2 Subyek dan Obyek Penelitian 

2.2.1 Obyek dalam penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah MI Muhammadiyah Srebegan Cper Klaten dan 

MI Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten.  

2.2.2 Subyek Penelitian  

Subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive samplin 

dan snowbal sampling sehingga trdapat informan kunci dan informan pendukung. 

Purposive sampling adalah tekhnik pengambilan sample sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Sedangkan snowbal sampling adalah pengambilan sampel 

sumber data, yang pada awal jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini 

dilakukan dengan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum 

memberikan data yang lengkap dan pasti, maka mencari orang lain yang dapat 

digunakan sbagai sumber data. 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

2.3.1 Wawancara / interview 

Wawancara adalah adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu 

(Sugiyono, 2011: 231–233). 

Wawancara memerlukan pedoman wawancara yang pada umumnya 

menggunakan pedoman dalam bentuk “semi structurd“. Mula-mula interview 

menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu 

diperdalam dan mencari keternagan lebih lanjut. Sehingga jawaban yang 

diperoleh dapat meliputi semua variabel dngan keterangan lengkap dan lebih 

mendalam. Wawancara dilakukan secara efektif artinya dilakukan dalam waktu 

sesingkat-singkatnya dan dapat memproleh jawaban sebanyak-banyaknya. Bahasa 

menggunakan bahasa yang jelas dan terarah suasana harus tetap rileks agar data 

yang diperoleh adalah data yang obyektif dan dapat dipercaya (Arikunto, 2010: 
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231-233). 

Wawancara dilakukan dengan mewancarai kepala sekolah, wakil kepala 

skolah dan semua dewan guru. 

2.3.2 Dokumentasi 

Arikunto berpendapat metode dokumentasi yaitu mencari data tentang hal-hal atau 

variabel yang berupa, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, 

notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2010: 231-233). Dalam 

pengertian yang luas dokumen bukan hanya berupa tulisan saja tetapi dapat juga 

berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti ataupun simbol. Metode 

dokumntasi ini dapat merupakan metode utama apabila peneliti melakukan 

pendekatan analisis (content analysis). 

Sutama berpendapat bahwa dalam tekhnik dan instrumnt penghimpunan 

data dapat menggunakan analisis isi. Proses analisis ini memerlukan penelitian 

melalui satu atau beberapa kegiatan komunikasi untuk menjawab semua 

pertanyaan yang diajukan investigator kedalam penelitianaya. Analisis ini tidak 

terbatas pada dokumen-dokumen tertulis atau tercetak namun meluas hingga 

audio recording, fotografi, film gambar hidup, rekaman video dan sebagainya. 

Proses analisis isi memerlukan peneltian melalui satu atau beberapa 

kegiatan komunikasi untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan invstigator 

kedalam penlitianya. Analisis isi tidak terbatas pada dokumen-dokumen tertulis 

atau tercetak namun meluas hingga audio recording, fotografi, film gambar hidup, 

rekaman vido dan sebagainya. 

2.3.3 Observasi  

Suharsini Arikunto mnjelaskan bahwa dalam pengamatan atau observasi dapat 

dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara. Dalam 

menggunakan mtode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya 

dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun 

berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi 

(Arikunto, 2010: 146). 
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Tujuan penelitian obsrvasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik 

atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan 

untuk evaluasi. 

2.4 Metode Analisis Data 

Menurut Sutama teknik analisis data dalam pnelitian ini menggunakan analisis 

naratif-kualitatif: 

1) Mengidentifikasi tema-tema, yaitu peneliti mengidentifikasi tema-tema 

tertentu dari data yang dikumpulkan secara induktif. 

2) Membuat kode pada hasil survei interview dan angket yaitu membuat kode 

untuk setiap kelompok data. 

3) Mengajukan pertanyaan kunci, yaitu mengajukan kunci pertanyaan seperti 

apa, siapa, di mana, kapan dan bagaimana? Untuk membantu mensitimasikan 

data sehingga membuat suatu kesatuan yang bermakna. 

4) Membuat review keorganisasian dari unit yang diteliti 

5) Menyusun peta konsep 

6) Analisis faktor-faktor yang saling mempengaruhi. 

7) Membuat bentuk-bentuk penyajian dari temuan. 

8) Mengemukakan apa yang belum atau tidak ditemukan. 

Kedelapan langkah tersebut selanjutnya akan dikelompokkan ke dalam 

tiga analisis data. Ketiga komponen tersebut meliputi reduksi data, (data 

reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (Verifikasi). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yaitu mencari, 

menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu 

kehidupan masyarakat dengan memulainya dari kenyataan (fenomena) menuju ke 

teori (Moleong, 2004: 4). Dengan Demikian Analisis data nya adalah Naratif 

Kualitatif dengan Pendekatan Induktif 

Setiap data yang diperoleh diverifikasi kemudian dideskripsikan dan 

dieksplanasikan hingga mendapat penjelasan mendalam dari berbagai variabel 

yang akan diteliti. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah MI Muhammmadiyah 

Srebegan Ceper Klaten dan MI Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten 

yang Berimplikasi Pada Keunggulan Sekolah . 

3.1.1 Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah MI Muhammmadiyah 

Srebegan Ceper Klaten  

 

Gambar 1. Skema Gaya Kepemimpinan Demokratis di 

MI Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten 

Gaya 
kepemimpinan 

demokratis Kepala 
Sekolah MI 

Muhammadiyah 
Srebegan Ceper 
sudah terlaksana

Dalam menentukan buku acuan 
yang digunakan siswa untuk 

pembelajaran ktika ada sales yang 
datang kepala sekolah tidak 

mengambil keputusan sendiri, 
tetapi pada saat rapat  ditawarkan 
kepada semua guru dan meminta 

mengecek kepada guru yang 
mengampu mapel tersebut, apakah 

sesuai atau tidak dengan 
kurikulum sekarang, keputusan  
yang diambil adalah pendapat 

guru-guru yang telah disepakati 
bersama.

Dalam rapat PBDB sekolah akan 
mengadakan even lomba 

mewarnai dan tahfidz,  dilanjutkan 
dengan program indent dalam 

acara ini kepala sekolah menerima 
masukan, saran dan kritikan dari 

para guru dengan lapang dada 
sehingga terbentuk manajemen tim 
yang sukses dalam melaksanakan 
tugas dan  acara ini berlangsung 

dengan lancar dengan di 
launcingkan majalah untuk 

pertama kalinya.

Menentukan rapat akhir tahun 
dalam menentukan rapat akhir 

tahun Kepala Sekolah tidak 
menentukan sendiri tapi meminta 

saran dan masukan dari Bapak/Ibu 
guru kapan dan dimana akan 

dilaksanakan rapat akhir tahun 
sehingga semua guru bisa hadir 

bersama dan disinilah 
kekompakan dan rasa 
kekeluargaan terjalin

Menentukan tempat akhirussanah 
untuk Kelas 6, Kepala Sekolah 

dalam menentukan tempat 
kelulusan dan penyerahan denah 
tidak diputuskan sendiri, tetapi 

secara terbuka menerima masukan 
dari para guru, sehingga acara 

tersebut dilaksanakan di gedung  
karena bersamaan dengan wisuda 

Tahfidz khusus untuk kelas 6

Dalam membuat majalah kepala 
sekolah membuat  sebuah tim, di 
dalam penyusunan majalah itu 

kepala sekolah menerima 
masukan, saran dari semua guru 

dan tim pembuat majalah dibentuk 
beberapa guru yang menjadi 
anggota tim majalah, sasaran   

majalah untuk  wali murid, siswa 
dan masyarakat, sedangkan isi dari 

majalah itu ide dari semua guru 
dan siswa  yang ada di MI 
Muhammadiyah srebegan 

kemudian di saring oleh tim 
majalah.

Dalam mnghadapi kelulusan  kelas 
6  kepala sekolah  mngadakan 

rapat tentang bagaiamana proses 
yang akan dilaksanakan agar nanti 
ujian berjalan dengan lancar, dan  
menentukan tempat yang  sesuai, 

kareana ini event besar dan 
sekalian syiar dan promosi sekolah 
maka kgiatan tersebut diadakan di 

salah satu gedung  yang ada di 
ceper dan semua ini terlaksan 

karena masukan dan saran dari 
para guru sehingga menghasilakan 

keputusan yang  bisa disepakati 
bersama.
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3.1.2 Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah MI Muhammmadiyah 

Sajen Trucuk Klaten 

 

Gambar 2. Skema Gaya Kepemimpinan Demokratis di 

MI Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten 

 

  

Gaya kepemimpinan 
demokratis Kepala 

Sekolah MI 
Muhammadiyah 

Sajen Trucuk Klaten 
sudah terlaksana

Dalam kegiatan PBDB kepala 
sekolah menerima masukan, 

saran  semua  dewan guru 
agar kegiatan ini berjalan 

lancar dan siswa nanti yang 
mendaftar  bisa memenuhi 

kuota yang diinginkan.

Dalam kegiatan outingclass 
kepala sekolah tidak memutuskan 
sendiri akan dilaksanakan dimana 

kegiatan tersebut tetapi lewat 
rapat dibahas bersama, kepala 
sekolah   menerima masukan 

saran yang diberikan oleh para 
guru  tentang memilih lokasi yang 
tepat yang sesuai dengan kondisi, 
mengadakan survey dari masukan 

para guru tersebut diambil dan 
keputusan yang diambil adalah 
keputusan yang telah disepakati 

bersama.

Dalam rapat kenaikan kelas 
kepala sekolah mengajak 

musyawarah semua guru dan 
menerima masukan saran 

tentang pemberian beasiswa 
berprestasi kepada siswa 

yang beprestasi bagi juara 
kelas, di samping itu juga 
menerima  saran dari para 
guru menentukan kriteria 

kenaikan kelas.

Dalam kegiatan 
awwalussanah kepala sekolah  
sebelum bertemu dengan wali 

murud tidak menentukan 
sendiri bagaiamana acara 

tersebut  dilaksanakan  tetapi  
di  rapatkan dahulu dengan 

para guru  dan kepala sekolah 
menerima masukan saran 
kritik dari para guru mulai 

dari membuat program 
kerja,laporan dana, dan 

rencana pembiayaan setahun 
ke depan

Dalam mengahadapi  menghadapi ujian 
kelas 6 kepala sekolah  mengadakan 
rapat yang tujuanya agar ujian nanti 

berjalan dengan lancar dan sesuai yang 
di harapkann, juga sekalian menentukan 
bagaimana proses acara kelulusan yang 

di laksananakan di sekolah, kepala 
sekolah  menerima masukan dari para 
guru, pelajaran apa saja yang perlu di 
tambah, guru-guru siapa saja yang les 

dan demi suksesnya  ujian nanti  kepala 
sekolah sendiri ikut membantu  

mengajar les  salah satu mapel untuk 
ujian nanti. 
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3.2 Strategi yang dilakukan oleh sekolah MIM Srebegan Ceper Klaten dan 

MIM Sajen Trucuk Klaten dari tahap input, proses dan output ada 

persamaan dan perbedaanya 

Adapun persamaan dan perbedaanya ada dalam tabel dibawah ini :  

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan strategi MIM srebegan Ceper Klaten dan 

MIM Sajen Trucuk Klaten 

 

Persamaan dalam strategi dalam 

tahap input, proses, dan output 

Perbedaan dalam strategi dalam 

tahap input, proses, dan output 

1. Dalam meningkatkan kwalitas guru 

seperti workshop, seminar, sama 

dibiayai oleh sekolah, karena 

dibawah kemenag, jadi acara 

tersebut untuk semua jenjang  

1. MIM Srebegan lah satu gurunya ada 

yang menjadi penulis dan 

mnerbitkan buku MIM Sajen 

Trucuk Klaten belum 

2. Keduanya sama-sama mengikuti 

lomba JSM 

2. Dalam membuat notulen lebih 

terpinci dari MIM Srebgan sehingga 

mudah dipahami 

3. Setiap tahun bisa meluluskan 100 % 

siswa siswa kelas 6 

3. MIM Srebegan mengikuti 

Olympade MIM Sajen Trucuk 

Klaten belum 

4. Output bisa melanjutkan sekolah 

favorit sesuai yang diinginkan anak 

dan orang tua 

4. MIM Srebegan sudah bisa 

melauncingkan majalah MIM Sajen 

Trucuk Klaten belum  

5. dari segi tenaga pendidik sama-

sama sudah memenuhi 

5. MIM srebegan Ceper Klaten dalam 

mengikuti lomba JSM sebagian 

besar mengikuti lomba. MIM Sajen 

Trucuk Klaten mengikuti beberapa 

lomba  

6. Dari kegiatan outing class sama 

sudah melaksanakan  

7. Dalam kelulusan kelas 6 : 

MIM Srebegan Ceper klaten : 

wisuda kelas 6 dan wisuda tahfidz 

MIM Sajen Trucuk Klaten : acara 

perpisahan dan penyerahan ijazah  

 

Penulis memberikan saran sumbangan pemikiran kepada MI 

Muhammadiyah Sajen agar mencapai keunggulan sekolah antara lain yaitu :  

1) MI Muhammadiyah  agar menjadi penulis dan menerbitkan buku maka 

salah satu gurunya harus mau belajar menulis dengan para penulis yang 

lebih senior dan bergabung dengan group komunitas menulis sehingga 

nanti bisa belajar bersama agar menulis kita nanti lebih terarah. 
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2) MI Muhammadiyah Sajen agar siswanya bisa mengikuti Olympade kepala 

sekolah harus memberikan, mengarahkan, memotivasi para dewan guru 

agar mulai menyiapkan para siswa untuk di bina, apabila dari dan guru 

belum memenuhi kebutuhan maka bisa mengambil guru les dari luar yang 

sesuai dengan lomba yang akan di laksanakan karena untuk agar lolos di 

dalam olympiade harus dengan proses yang terprogram. 

3) MI Muhammadiyah Sajen agar bisa melauncingkan majalah  kepala 

sekolah harus membuat tim khusus pembuat majalah sedangkan isi dari 

majalah itu berasal dari semua dewan guru dan siswa . 

4) MI Muhammadiyah Sajen dalam kelulusan kelas 6 selain acara perpisahan 

di beri tambahan wisuda tahfidz khususnya hafal juz 30 caranya dengan 

khusus kelas 6 diadakan les khusus tahfidz  yang memproses para peserta 

didik agar bisa hafal juz 30 atau bisa bekerjasama dengan rumah tahfidz 

terdekat dan guru mendampingi siswa secara totalitas dalam pembelajaran. 

5) MI Muhammadiyah Sajen Klaten dalam mengikuti lomba JSM sebagian 

besar mengikuti beberapa lomba agar lomba-lomba tersebut bisa diikuti 

sesuai yang di inginkan kepala sekolah lebih memanfaatkan stakeholder 

yang ada di dalam jika memang belum memenuhi bisa mengambil guru les 

dari luar yang sesuai dengan lomba yang di ajuakan. 

6) Madarasah di kelola secara profesional, diberi ruang berinovasi berkreasi 

dalam mengelola pendidikan 

7) Memberikan kesempatan dan dukungan guru berkreasi dalam mengelola 

pembelajaran 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala sekolah yang berimplikasi pada 

keunggulan Sekolah pada MIM Srebegan Ceper Klaten dan MIM Sajen 

Trucuk Klaten :  
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a) Kepala sekolah senantiasa menerima masukan, baik itu saran maupun 

kritikan (tidak otoriter) secara sosial baik,mendukung setiap kegiatan 

sekolah. 

b) Kepala sekolah sangat demokratis terhadap masalah apapun.  

c) Pendekatan kepala sekolah lakukan juga pendekatan sosial. Sehingga 

semua pihak merasa dihargai dalam berpendapat. 

d) Kepala sekolah selalu memutuskan suatu persoalan yang berfokus pada 

hasil musyawarah bukan keputusan pribadi. 

e) Kepala sekolah selalu memberikan ruang para guru untuk berinivasi dan 

berkreasi dalam mengelola pendidikan 

f) Kepala sekolah bisa menciptakan suasana kekeluargaan sehingga tidak ada 

lagi guru yang gab-gaban lagi  

g) Kepala sekolah tanggap terhadap situasi dan dan bersifat komunikatif 

dengan bawahan. 

2) Strategi yang dilakukan oleh sekolah MIM Srebegan Ceper Klaten dan MIM 

Sajen Trucuk Klaten dari tahap input, proses dan output ada persamaan dan 

perbedaanya.  

4.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran dan rekomendasi kepada kepala skolah dan guru 

pendidikan agama Islam di MIM srebegan Ceper Klaten dan MIM sajen Trucuk 

Klaten . 

1) Kepala Sekolah sebagai ujung tombak sebuah lembaga seharusnya dapat  

meningkatkan input para guru dan siswa sehingga sekolah keunggulan sekolah 

bisa terwujud.  

2) Mari kita benahi cara pandang kita sebagai pendidik, bahwa pendidikan tidak 

hanya di sandarkan pada aspek kognitif saja akan tetapi juga pada nilai 

kebersamaan, kekeluargaan, kedisiplinan dan keteraturan. 

3) Dalam strategi proses Pemanfaatan stakeholder untuk lebih dimaksimalkan, 

karena atas kerjasama yang baik dari semua pihak akan tercapai sebuah mutu 

pendidikan yang baik dan keunggulan sekolah bisa tercapai. 
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4) Strategi yang dilakukan dari input ,proses sebaiknaya terus ditingkatkan agar 

outputnya juga bagus, selain itu Kekompakan dan kebersamaan semua elemen 

yang ada pada intern sekolah lebih ditingkatkan agar tercapai semua tujuan 

yang telah direncanakan sehingga keunggulan sekolah sesuai yang diharapkan.  

Adapun saran penulis untuk pihak sekolah adalah agar terus meningkatkan 

mutu pendidikan mulai dari input, pross dan output sehingga menciptakan 

keunggulan-keunggulan sekolah yang menjadi sekolah lebih bermutu melalui 

gaya kepemimpinan demokrats kepala sekolah dan meningkatkan kemampuan 

guru dalam mengajarnya dengan mengadakan atau mengikutsertakannya dalam 

diklat, seminar, workshop, memberi semangat untuk melanjutkan kuliyah untuk 

pengembangan diri maupun pelatihan pemanfaatan sumber media pembelajaran 

serta melengkapi jenis-jenis sarana dan prasarana yang menunjang untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran dan strategi yang tepat yang digunakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikanatau keungulan sekolah yang diharapkan. 

Kekompakan dan kebersamaan semua elemen yang ada pada intern sekolah lebih 

di tingkatkan agar tercapai semua tujuan yang telah direncanakan. 
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