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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hak asasi individu anak bangsa dan di 

Indonesia, telah diakui dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan 

bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan 

dalam dunia pendidikan, konsep mutu pun bisa diartikan bermacam-macam. 

Ada yang menyatakan bahwa mutu pendidikan itu adalah ketercapaian tujuan 

pendidikan, dan ada yang juga menyatakan mutu pendidikan itu adalah 

keunggulan dari output yang dihasilkan.  

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, 

karena pendidikan merupakan suatu sarana untuk membangun martabat dan 

peradaban manusia sebagai seorang individu 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.1 Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu 

pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia 

(SDM), yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan yang dihadapi 

saat ini.  

Pada kenyataanya sekarang kebanyakan sekolah terutama tingkat dasar 

dan madrasah lebih mementingkan nilai yang tinggi, ranking paling atas tanpa 

                                                           
1 Muthoiffin, Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hajar Dewantara, dalam Jurnal 

Intizar, Vol. 21, No. 2, 2015, hlm 299 
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memperhatikan nilai karakter pada anak, tanpa disadari 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 berilmu 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.2 

Sekolah dan Madrasah harus memenuhi tuntutan baru bukan hanya 

harus menghantarkan peseta didik lulus dengan nilai yang tinggi tetapi juga 

tuntutan berupa siswa mempunyai peluang mendapatkan sekolah favorit, 

menjadi juara olimpiade maupun mempunyai peluang mendapatkan sekolah 

favorit, menjadi juara olimpiade maupun mempunyai berpeluang meraih 

jurusan terkenal pada perguruan tinggi termashur.3 

Kriteria sekolah unggul telah dirumuskan oleh negara melalui 

Peraturan Pemerintah 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 dan (8) standar penilaian 

                                                           
2 Muthoiifin, Sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan slam : Studi Kritis Pemikiran 

Ki Hajar Dewantara Perspektif Islam dalam Jurnal Akademia, Vol. 2, 2015, hlm. 69-72,  
3  Eko Supriyanto, Pemenuhan ebutuhan Stakeholder Melalui Pendesainan kurikulum 

Madrasah Berbass SKS, dalam Edukasi Jurnal penelitan dan Artikel Pendidikan, Vol. 9,, No, 217, 

hlmm 36 
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pendidikan. ”4 

Tabel 1.1 

Data Perkembangan Jumlah Lulusan Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi 

 

 

Selama ini kualitas dianggap sebagai produk (Harvey L dan Green d. 

1993 : 177) dan dalam hal ini kualitas dipersepikan sebagai mutu lulusan. Bagi 

Arcaro, J (1995 : 55) kualitas dipandang sebagai proses sehingga kualitas 

                                                           
4  Petrus Suparman, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis KepalaSekolah, 

Kompetensi Guru dan Peran Komite Sekolah Terhadap mutu Pendidikan diSMA Negeri 1 Gresik, 

dalam Jurnal Volume 04, Nomor 01, Juli 2015 Hal 2 
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dimaknakan sebagai proses yang tersusun untuk peningkatan output yang 

dihasilkan.5  

Upaya untuk mencapai keunggulan sekolah atau sekolah bermutu 

adalah manajemen mutu dapat membantu sekolah menyesuaikan diri dengan 

perubahan dengan cara yang positif dan konstruktif. Bila diterapkan secara 

manajemen mutu terpadu, merupakan metodologi yang dapat membantu para 

profesionalpendidikan menjawab tantangan di lingkungan masa kini.  

Madrasah Ibtidaiyah Srebegan Ceper Klaten dan Madrasah Ibtidaiyah 

Sajen Trucuk Klaten tidak hanya unggul dalam bidang akademis saja, seperti 

lulusanya yang unggul nilainya, Madrasah Ibtidaiyah Srebegan Ceper Klaten 

para siswa siswinya juga ikut olympiade dan banyak yang lolos di tingkat 

provinsi sekolah ini juga unggul dalam kegiatan pembinaan keimanan dan 

ketaqwaan seperti contoh dalam kegiatan klaten menghafal al-qur’an para 

siswa siswinya ikut lomba menghafal dan banyak yang hafal dan diwisuda. 

Semuanya itu tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah 

sebagai pemimpin yang merupakan motor penggerak terlaksananya atau 

tercapainya tujuan sekolah.  

Kepemimpinan kepala sekolah menurut pandangan wahyudi adalah 

“Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan dalam menentukan dan 

mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama dengan menggerakkan dan 

mempengaruhi orang lain agar bersedia melakukan sesuatu pekerjaan secara 

                                                           
5  Eko Supriyanto, Model Penjaminan Mutu Pembelajaran Pada Perguruan Tinggi 

Swasta,, dalam Jurnal Varia Pendidikan, Vol. 24, No. 1, Juni 2012, hlm 2.  
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profesional. 6 

Kepemimpinan kepala sekolah harus memiliki 25 kompetensi 

penyusunan program sekolah, monitoring dan evaluasi, manajemen 

kelembagaan, kompetensi manajerial, manajemen sarana dan prasarana, 

pengembangan diri, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, 

wawasan pendidikan, supervise (mengawasi) pendidikan, manajemen 

kesiswaan, memberdayakan sumberdaya, manajemen waktu, manajemen 

bimbingan dan konseling, laporan akuntabilitas kinerja sekolah, jiwa 

kepemimpinan, koordinasi, memahami budaya sekolah, menyusun dan 

melaksanakan regulasi sekolah, sistem informasi manajemen, proses 

pengambilan keputusan, akreditasi sekolah, manajemen keuangan, dan serta 

melaksanakan kreativitas inovasi dan jiwa kewirausahaan.7 

Banyak sekali definisi Kepemimpinan seperti : 8 

1. Menurut P. Siagian, Kepemimpinan ialah kemampuann dan ketrampilan 

seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan suatu pekerjaan 

untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahanya, untuk 

berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang 

positif ia memberikan sumbangan nyata dalam tujuan organisasi.  

2. Serta Ngalim Purwanto, “Kepemimpinan adalah sekumpulan dari 

serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya 

                                                           
6 Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran, (Bandung : 

Alfabeta, 2012) hlm. 120 
7  Veithzal Rivai & dedi Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Edisi 3. 

(Jakarta Rajawali Pres, 2013) hlm. 345 
8  Masduki Duriyat, Kepemimpinan pendidikan (Meneguhkan Legimitasi dalam 

Berkontelasi di Bidan Pendidikan) (Bandung : Alfabeta, 2016) hlm 4-5 
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kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan 

yang dipimpinya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada 

kegembiraan batin, serta merasa tidak dipaksa.” 

Uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kepemimpinan 

ialah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan 

merupakan masalah yang didalamnya terjadi interaksi antara pihak yang 

memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama baik 

dengan cara mempengaruhi, membujuk, memvotivasi dan mengkoordinasi.  

Kepemimpinan kepala sekolah yang tangguh adalah kepemimpinan 

yang mampu menerapkan manajemen pendidikan baik sebagai proses atau 

fungsi maupun manajemen pendidikan sebagai tugas (manajemen sekolah). 9 

Berbicara masalah mutu tidak terlepas dari tiga yaitu: Edwars Deming. 

Josep Juran dan juga Philip B Crosby.10 Menurut Josep Juran tujuan dan saran 

untuk perbaikan Josep Juran mengajarkan kepada perencanaan, penetapan 

saran, isu-isu organisasi, kebutuhan akan penetapan dan sarana untuk 

perbaikan, serta tanggung jawab terhadap kualitas.  

Menurut Deming, permasalahan mutu itu terletak pada manajemennya 

dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau manajemen. Deming 

mengajarkan betapa pentingnya pendekatan yang tepat dan sistematis dengan 

                                                           
9  Veithzal Rivai & Dedi Mulyadi, kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Edisi 3 

(Jakarta : Rajawali Pres, 2013) hlm 113 
10  Nurul Hidayah, Kepemimpinan Visioner dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. 

(Yogyakarta : Ar- Ruzz Media, cet 2016) hlm 125 
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dasar statisik untuk memecahkan masalah kualitas.  

Juran berpendapat bahwa tingkatan yang mempengaruhi dan memberi 

kontribusi terhadap peningkatan mutu manajer senior dan manajer menengah 

memiliki tanggung jawab kontrol mutu. Mutu Produk ialah kecocokan 

pengguna produk Fitnas Forus (untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan). 

Sementara menurut Crosby bahwa mutu ialah Conformance 

Requipment yaitu sesuai yang disyaratkan atau yang distandarkan. Suatu 

produk memiliki mutu apabila dengan standar atau kriterianya, standar 

tersebut memiliki bahan baku telah ditentukan, proses produksi produk jadi. 

Begitu apabila instansi sekolah seperti, kualitas guru, sarana dan prasarana, 

dan murid. Apabila ada kesalahan dalam meningkatkan mutu, maka lembaga 

tersebutlah harus memiliki kemauan untuk menghilangkan kesalahan supaya 

sesuai dengan standar yang telah tiada.  

Dalam konteks pendidikan mengartikan atau mendefinisikan mutu 

sangatlah sulit, kualitas pendidikan sangatlah intangible (hal yang tidak bisa 

diraba) maksudnya ialah kualitas pendidikan yang sulit diraba atau diukur 

standarnya kecuali dengan mengkuantitaskan segala sesuatu. Kualitas dapat 

dilihat dari segi ekonomi, sosial-budaya, perspektif pendidikan serta perspektif 

proses globalisasi. Depdiknas sendiri menyebutkan bahwa mutu pendidikan 

mencakup input, proses dan output pendidikan, maksudnya ialah mutu dalam 

konteks input dan proses ialah mencangkup bahan ajar (sikap, ketrampilan dan 

pengetahuan), metodologi pembelajaran yang tepat, sumber belajar yang 



8 
 

lengkap, sistem penilaian dengan evaluasi yang efektif, dukungan penilaian 

administrasi sekolah dan dukungan sarana dan prasarana. Sedang mutu dalam 

konteks output ialah hasil pendidikan pada prestasi oleh sekolah dalam kurun 

waktu tertentu. Misalnya setiap akhir semesteran setiap akhir tahun 

pembelajaran, dua tahun, yang meliputi prestasi akademik dan non 

akademik.11 

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.12  

Menurut E Mulyasa,13 “Kepala sekolah harus mampu melaksanakan 

pekerjaannya sebagai educator, manajer, administrator, dan supervisor 

(EMAS)”. Dalam perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai 

leader, innovator, motivator, dan enterpreneur di sekolahnya. Dengan 

demikian dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah 

sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai educator, manajer, administrator, 

supervisor, motivator, (EMALSALIM). Mutu sekolah sebagai salah satu 

indikator untuk melihat produktifitas dan erat hubunganya dengan masalah 

                                                           
11  Nurul Hidayah, Kepemimpinan Visioner dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, 

(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media Cet 1, 2016) hlm 129-130 
12 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2008) hlm. 358 
13 Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. (Bandung : PT. Raja Grafindo : 2006), 

hlm 98 
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pengelolaan atau manajemen pada sekolah. Hal ini dapat di kaitkan dengan 

pernyataan “kegagalan mutu dalam suatu organisasi disebabkan oleh 

kelemahan manajemen.”14 

Adapun istilah kepala sekolah beraasal dari dua kata kepala dan 

sekolah. Kepala dapat diartikan ketua atau pimpinan. Sedangkan skolah 

diartikan sebuah lembaga yang didalamnya terdapat aktivitas belajar 

mengajar. Sekolah juga merupakan lingkungan hidup sesudah rumah, di mana 

anak tinggal beberapa jam, tempat tinggal anak yang pada umumnya pada 

masa perkembangan, dan lembaga pendidikan dan tempat yang berfungsi 

mempersiapkan anak untuk menghadapi hidup.15 

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.16 

Dalam mencapai prestasi maksimal sekolah, kepala sekolah memiliki 

gaya kepemimpinan tersendiri. Gaya kepemimpinan merupakan norma 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi orang lain seperti yang dilihat. Dalam hal ini usaha untuk 

menyelaraskan persepsi diantara orang yang akan mempengaruhi perilaku 

                                                           
14 Rohiat, Keceredasan kepemimpinan Kepala Sekolah. (Bandung : PT Refika Aditama. 

2008) hlm 3 
15 Vaitzal Rivai, Memimpin Dalam Abad ke -21 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pers ada, 

2004) hlm. 253 
16  Ibrahim Bafadal, Supervisi pengajaran: Teori dan Aplikasi Dalam Membina 

Profesional Guru (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1992) hlm. 62 
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dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi amat penting 

kedudukany. 17 Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 

digunakan seseorang pada saat mempengaruhi orang lain. Keberhasilan suatu 

lembaga pendidikan sangatlah tergantung pada kepemimpinan kepala 

sekolah.18 

Bagaimana gaya (sikap dan perilaku) pimpinan sekolah dalam 

berinteraksi dengan bawahan sangat mempengaruhi akan berhasil atau 

tidaknya sekolah yayasan pendidikan yang dipimpinya, serta turut 

mempengaruhi keteladanan kepala sekolah, guru dan siswa dalam proses 

belajar mengajar. Gaya kepemimpinan demokratis yang menyesuaikan dengan 

keadaan, situasi dan lingkungan kerja yang dihadapi yang merupakan struktur 

tugas dan sifat dari pekerjaan.  

Peter & Austin (1986) memberikan atribut sebagai kepemimpinan 

pendidikan sebagai berikut : 

1. Visi dan imbol : Kepala sekolah harus mengkomunikasikan nilai-nilai 

sekolah kepada seluruh warga dan masyarakat luas.  

2. Managemen by Walking About (MBWA) : gaya kepemimpinan ini 

dibutuhkan oleh sekolah.  

3. Untuk anak-anak (for the kids) : pendidikan sama dengan akrab dengan 

pelanggan utama sekolah yaitu siswa-siswinya.  

  

                                                           
17  Masaong, Kepemimpinan Berbasisi. Kepemimpinan Berbasis Multiple Inteligence. 

(Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 150.  
18 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Mensukseskan MBS 

dan KBK. (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 159.  
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4. Otonomi, percobaan, dan memaafkan kesalahan : Kepala sekolah harus 

mampu berani mendorong inofasi guru dan staf tata usahanya untuk 

belajar dari kesalahan sehingga sekolah mempunyai inovasi yang baik.  

5. Menciptakan suasana “kekeluargaan”: kepala sekolah membutuhkan 

komunikasi dalam suasana yang akrab penuh kekeluargaan dengan warga 

di sekolah dan di luar sekolah.  

6. Perasan menyeluruh, irama, kemauan besar untuk mencapai tujuan 

sekolah, intensits dan penuh perhatian : hal ini adalah mutu personal 

mendasar yang dibutuhkan oleh pemimpin pendidikan.19 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten dan 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten pada pelaksanaan 

kepemimpinan yang sekarang menunjukkan ada beberapa kesamaan sebagai 

kepala sekolah belum merealisasikan kepemimpinannya dengan baik seperti 

belum menyiapkan pendidikan dengan konsep mutu seperti pembentukan tim, 

manajemen proses, pelayanan pelanggan, komunikasi dan kepemimpinanya. 

belum menyiapkan pendidikan dengan konsep mutu seperti kepala sekolah 

kurang menunjukan kepedulian terhadap pelaksanaan setiap kegiatan yang 

dilakukan guru, kepala sekolah masih kurang memotivasi guru untuk 

mencapai kinerja terbaiknya.  

Kepala sekolah dalam kepemimpinannya menimbulkan beberapa 

masalah yang timbul antara lain terdapat beberapa guru yang kurang 

bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya, sebagai seorang pendidik, 

                                                           
19 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008), hlm 544 
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Kurangnya kerjasama antara guru dalam melaksanakan tugasnya serta masih 

adanya gab-gaban antar guru didalam sekolah madrasah yang jauh dari kata 

unggul yang diinginkan.  

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 tak 

kalah pentingnya gaya kepemimpinan kepla sekolah yang beimplikasi 

keunggulan sekolah atau sekolah bermutu.  

Melihat betapa pentingnya peran dari seorang pemimpin, maka 

seorang pemimpin harus berkembang dalam hal gaya kepemimpinannya agar 

dapat memimpin bawahannya dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah mengambil suatu 

kebijakan dan upaya mengatasi kurangnya tingkat kinerja guru juga diantara 

guru tidak ada gab-gaban lagi, sehingga tercipta menjadi sebuah tim yang 

mempunyai satu tujuan tersebut. Hal seperti ini harus diantisipasi karena 

jumlah siswa yang menurun serta kepercayaan orang tua dan masyarakat 

menyekolahkan anaknya di Madrasah, sehingga  pendafattar bisa mencapai 

100.  

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 
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langsung terlibat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyerasikan 

sumber daya pendidikan yang tersedia di sekolah melalui gaya kepemimpinn 

seperti dalam aktivitas pengambilan keputusan, delegasi wewenang, dan 

pengelola interpersonal.  

Kelebihan model kepemimpinan 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 

kekeluargaan sehingga dalam suatu sekolah terbentuk team yang mempunyai 

satu tujuan. Pengurus sekolah, komite dan yayasan ikut hadir dalam rapat dan 

sharing setiap kegiatan sekolah, dan setiap yang diselipkan barkaiatan 

tanggungjawab seorang guru sebagai pendidik sekaligus menjadi anggota 

sistem manajerial sekolah.  

Alasan lain yang membuat kepala sekolah membuat kebijakan –

kebijakan baru adalah karena adanya persaingan dengan sekolah di sekitarnya 

Kebijakan yang dimaksud adalah upaya strategis kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan yang kemudian mendapat sambutan baik dari 

para dewan guru dan dari masyarakat sekitar, misalkan kebijakan yang 

dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan mutu untuk mencapai 

keunggulan sekolah di MIM Srebegan Ceper Klaten diantaranya 

membebaskan SPP bagi siswa yang tidak mampu, membantu siswa yang tidak 

mampu untuk tidak membayar biaya buku-buku pelajaran atau buku 

penunjang belajar.  
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Berangkat dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Model Keunggulan Sekolah Madrasah 

Ibtidaiyah Melalui Penerapan Gaya Kepemimpinan Demokratis di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten dan Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten” 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan gaya kepemimpinan demokratis di 

Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten dan Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten berimplikasi pada model keunggulan 

sekolah? 

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model keunggulan 

Sekolah Madrasah Ibtidaiyah melalui penerapan gaya kepemimpinan 

demokratis di Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten dan Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten”.  

Untuk menganalisis model keunggulan Sekolah Madrasah 

Ibtidaiyah melalui penerapan gaya kepemimpinan demokratis di 

Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten dan Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten”.  
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

kepentingan akademik dan kepentingan praktis.  

a. Manfaat teoretis 

Adapun manfaat teoretis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Hasil penelitian ini memiliki sumbangan teoritis dalam 

khasanah pengetahuan khususnya tentang model keunggulan Sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah melalui penerapan gaya kepemimpinan 

demokratis di Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten dan Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten”.  

b. Manfaat praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

dijadikan: 

1) Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah. 

2) Bagi Sekolah 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

baik pada sekolah dalam rangka memperbaiki kualitas 

pelayanan kepala sekolah.  

b) Pengawas Sekolah, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 

untuk pembinaan, bagaimana penerapan gaya demokratis 
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kepemimpinan kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten dan Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten.  

c) Kepala Sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk 

pembinaan guru yang berkaitan dengan pemberdayaan (SDM).  

d) Guru dapat menggunakanya sebagai evaluasi diri serta 

memperbaiki kualitas sumber daya masing-masing.  

3) Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan 

bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

 

D. Telaah Pustaka 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jiali Huang, 2019, Model Keunggulan 

Sekolah dan pembelajaran siswa di sinapura, Studi ini menguji hubungan 

antara elemen kunci dari dari School Exxellence Model (SEM) dan prestasi 

siswa dalam membaca matematika dan sains yang diukur dengan Program 

Penilaian Siswa Internasional (PISA) 2012 dan Survei Pengajaran dan 

Pembelajaran Internasional (TALIS) 2013, menggunakan sampel 166 

sekolah di Singapura. Strategi, kualitas dan sumber daya diidentifikasi 

sebagai dimensi tingkat sekolah yang umumnya terlibat dalam SEM untuk 

memilih variabel dalam PISA 2012-an TALIS 2013. Analisis data 

bertingkat dilakukan dengan menggunakan pemodelan linier hierarkis. 
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Hasilnya menunjukkan bahwa strategi sekolah triangulasi yang berfokus 

pada penguatan partisipasi guru, komitmen kepala sekolah, dan tanggung 

jawab sekolah memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja siswa. 

Secara khusus peningkatan pengajaran guru berkontribusi terhadap 

prestasi siswa, sementara rasio guru mendukung staf pengajar 

menyumbang perbedaan terbesar dalam prestasi siswa. Akhirnya kegiatan 

ekstrakurikuler sekolah mempromosikan pengembangan siswa yang 

menyeluruh yang meningkatkan prestasi belajar. Temuan menyoroti 

pentingnya akuntabilitas berbasis sekolah yang memperdayakan dalam 

membangun kapasitas sekolah untuk prestasi siswa. 20 

Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan 

Mutu Sumberdaya Guru di SMA Unggulan BPPT Al Fattah Lamongan. 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu; (1) 

mengetahui keberadaan sumberdaya guru di SMA Unggulan BPPT Al 

Fattah Lamongan (2) mengungkap usaha yang dilakukan kepala sekolah 

dalam mengembangkan mutu sumberdaya guru (3) mengungkap strategi 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mengantisipasi hambatan dalam 

mengembangkan mutu  sumber daya guru.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

rancangan studi kasus. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Interprestasi data 

menggunakan perspektif fenomenologis. Data yang terkumpul diperiksa 

                                                           
20 ‘Jiali Huang, 2019 Model Keunggulan Sekolah dan Pembelajaran siswa Singapura. 

dalam Jurnal Pendidikan Asia Pasifik 39 (1) 2019 hlm 96-112 
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keabsahannya dengan pengecekan kredibilitas data yang akan dilakukan 

triangulasi, pengecekan anggota dan diskusi sejawat. Data dianalisis 

dengan melakukan langkah- langkah : (1) reduksi data (2) penyajian data 

(3) penarikan kesimpulan.  

Dari analisis dapat diperoleh temuan-temuan sebagai berikut. 

Adapun bentuk, keberadaan sumberdaya guru meliputi jumlah guru, 

kualifikasi akademik, perkembangan akademik, prosentase kehadiran. 

Upaya dan langkah strategis kepala sekolah dalam mengembangkan mutu 

sumberdaya guru yaitu dengan: (1) merubah pola pikir/membangun 

karakter positif (positive character building) melalui jalur pendidikan 

(education), pembinaan (mentoring), pelatihan (coaching). Kegiatan 

tersebut terakumulasi pada aktifitas studi lanjut gelar, pemberdayaan 

melalui forum-forum ilmiah seperti seminar, diskusi, kolokium, penataran, 

pembentukan musyawarah guru mata pelajaran, mengadakan kerjasama 

dengan lembaga lain, program magang, pembinaan lintas sektoral 

penyediaan perpustakaan, penugasan-penugasan, penataran dan pelatihan. 

(2) menjadikan visi misi tujuan SMA Unggulan BPPT Al-Fattah 

Lamongan menjadi pijakan pengembangan mutu sumber daya guru (3) 

Pemberian tunjangan kesejahteraan guru baik material ataupun non 

material strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengantisipasi 

hambatan pengembangan sumberdaya guru di SMA Unggulan BPPT Al-

Fattah Lamongan antara lain (1) Mendengarkan ide saran dari guru serta 

berkomunikasi dengan para guru, (2) Memberikan kelonggaran dan 



19 
 

fleksibilitas bagi guru yang hendak menempuh pendidikan lebih tinggi (3) 

Pendelegasian tugas pada guru lain apabila guru berhalangan hadir (4) 

Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan penuh kebersamaan. Jadi 

yang ditemukan dalam penelitian ini adalah untuk membentuk guru yang 

bermutu, professional, komitmen, dan memiliki etos kerja dapat digunakan 

bentuk strategi academy dengan menggunakan dua pendekatan buy 

approach make approach. 21 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Enny ComalasariEdi Harapan,Houtman, 

2020, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah, 

Kompetensi Guru dan Manajemen Kelas terhadap Mutu Pembelajaran, 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh gaya kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran, 2) pengaruh 

kompetensi guru terhadap mutu pembelajaran, 3) pengaruh manajemen 

kelas terhadap mutu pembelajaran, dan 4) pengaruh gaya kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah, kompetensi guru dan manajemen k elas 

terhadap mutu pembelajaran SMP Negeri di Indralaya Selatan. Penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

angket, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan 

menggunakan program SPSS versi 16 for windows. Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa 1) ada pengaruh gaya kepemimpinan demokratis 

kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran, 2) ada pengaruh kompetensi 

guru terhadap mutu pembelajaran; 3) ada pengaruh manajemen kelas 

                                                           
21  Nurdi, 2010, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Mutu 

Sumberdaya Guru Di SMA Unggulan BPPT Al Fattah Lamongan. Tesis. Malang: PPS UIN 

Malang 
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terhadap mutu pembelajaran, dan 4) ada pengaruh gaya kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah, kompetensi guru dan manajemen kelas 

terhadap mutu pembelajaran.22 

3.  Penelitian yang dilakukan oleh Cicilia Tri Suci Rokhani, 2020, Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Sekolah 

di SDN Dengkek 01 Pati, Artikel ini menganalisa dampak gaya 

kepemimpinan pada Sekolah Dasar Negeri Dengkek 01 Pati. 

Fokusnya adalah pada enam gaya kepemimpinan utama yaitu 

transformasi,transaksional, otokratis,karismatik, birokratis dan demokratis 

.Artikel ini telah menyediakan wawasan mendalam tentang gaya 

kepemimpinan; yang demokratis, transformasional, birokrasi dan 

kepemimpinan otokratis memiliki dampak positif pada kinerja guru 

Sekolah Dasar Negeri 01 Dengkek Pati, Dalam artikel ini menggunakan 

analisa data primer dan data sekunder yang telah dilakukan. Analisa 

menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan bantuan instrumen survei, 

berdasarkan survei daftar pertanyaan. Penelitian sekunder 

telah dilakukan melalui tinjauan sebelumnya literatur yang ditetapkan 

untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil artikel ini yaitu menyarankan gaya 

kepemimpinan karismatik, birokratis dan transaksional 

memiliki hubungan negatif dengan kinerja. Gaya kepemimpinan 

transformasional, otokratis, dan demokratis Sebaliknya, memiliki 

                                                           
22  Enny ComalasariEdi Harapan,Houtman, 2020, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis 
Kepala Sekolah, Kompetensi Guru dan Manajemen Kelas terhadap Mutu Pembelajaran,dalam 

Jurnal ofInnovation in Teaching and Instructional Media 
Vol. 1 No. 1 Page:74-84 
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hubungan positif dengan kinerja Sekolah Dasar Negeri 1 Dengkek Pati .23 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Karwanto, 2020,  Gaya 

Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta didik, Gaya kepemimpinan kepala sekolah merupakan 

salah satu faktor penentu peningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah 

mempunyai wewenang dan peraturan yang berbeda-beda dalam 

menentukan sebuah keputusan yang efektif guna peningkatan hasil belajar 

peserta didik. Tentunya gaya kepemimpinan kepala sekolah juga 

memiliki banyak peran dan pengaruh yang besar dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

kontribusi gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode studi 

literatur dengan menggunakan 20 jurnal yaitu 10 jurnal internasioanl dan 

10 jurnal nasional. Dari beberapa jurnal tersebut maka dapat diketahui 

bahwasanya gaya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam 

pelaksanaannya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya 

kepemimpinan demokratis merupakan tipe atau model kepemimpinan 

yang sederhana, gaya kepemimpinan demokratis tidak selamanya 

menjamin kepemimpinan seseorang. Dalam hal ini, kepemimpinan 

kepala sekolah perlu memandang situasi dan kondisi, maka bisa saja tipe 

atau model kepemimpinan lainnya harus disiapkan oleh seorang kepala 

                                                           
23 Penelitian yang dilakukan oleh Cicilia Tri Suci Rokhani, 2020, Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Sekolah di SDN Dengkek 01 Pati, dalam Jurnal Journal 

Industrial Engineering & Management Research ( JIEMAR) Vol. 1 No. 2 
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sekolah. Implikasi kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar peserta didik harus terlihat baik mulai 

dari prestasi, hasil belajar, prestasi akademik maupun non akademik.24 

5. Penelitian yang dilakukan oleh  Yunita Sari, Siti Khosiah, Kristiana 

Maryani, Tahun 2020, Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru PAUD, Perkembangan Kinerja guru merupakan 

salah satu faktor keberhasilan sekolah. Kemajuan dan kemunduran sekolah 

ditentukan oleh kinerja dari individu guru yang berada di sekolah. Dalam 

meningkatkan kinerja guru, dibutuhkan peran kepala sekolah dalam 

menggunakan gaya kepemimpinannya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala 

sekolah terhadap kinerja guru PAUD Se-Kecamatan Anyar Kabupaten 

Serang Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode Ex Post 

Facto. Teknik pengumpulan data untuk variabel gaya kepemimpinan 

demokratis kepala sekolahdan kinerja guru PAUD menggunakan 

kuesioner (angket), yang diberikan kepada 17 responden guru Se 

Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten. Teknik analisis data 

menggunakan analisis korelasi product moment pearson, 

hasil penelitian menunjukkan koefesien korelasi antara variabel gaya 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap kinerja guru sebesar 

0,627 artinya terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan demokratis 

kepala sekolah terhadap kinerja guru PAUD Se-Kecamatan Anyar 

                                                           
24 Amirul Mukminin Karwanto, 2020,  Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik dalam Jurnal Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan 

Volume 08 Nomor 03, 299-307 
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Kabupaten Serang Provinsi Banten.25 

6.  Penelitian yang dilakukana oleh Usdarisman, Erpidawati, 2020, Analisis 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis dan Motivasi Kerja Terhadap 

Disiplin Kerja SD Negeri Kecamatan Kuranji Kota Padang, Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah dan motivasi kerja terhadap disiplin guru di 

Sekolah Dasar (SD) Negeri Kota Padang. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Populasi penelitian 

ini adalah seluruh guru SD yang merupakan Aparatul Sipil Negara (ASN) 

Kecamatan Kuranji Kota Padang yang berjumlah 307 orang. Sebagai 

sampel 60 guru dipilih secara acak dengan menggunakan sistem undian 

untuk setiap kelompok populasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

bersifat deskriptif dan induktif. Data tersebut dianalisis secara statistik 

menggunakan teknik korelasi dan regresi menggunakan SPSS versi 20. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kepemimpinan kepala sekolah yang 

demokratis berkontribusi terhadap disiplin kerja guru SD Negeri 

Kecamatan Kuranji, 2) Motivasi Kerja berkontribusi terhadap disiplin 

kerja guru SD Kecamatan Kuranji Kota Padang dalam hal ini semakin baik 

motivasi guru semakin meningkat disiplin kerja guru, 3) Kepemimpinan 

dan motivasi kepala sekolah yang demokratis memberikan kontribusi 

terhadap disiplin kerja guru. Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan 

kedisiplinan guru sebaiknya dilakukan melalui kepemimpinan kepala 

                                                           
25  Siti Khoisyah, 2020, Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru PAUD dalam Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi 

Vol. 04 No. 1, Juni 2020, Hal. 20-29 
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sekolah yang demokratis dan motivasi kerja guru.26 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sogi Hermanto, Tahun 2016, Hubungan 

Gaya Kepemimpnan Demokratis  Kepala  Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

SD  di Kota Palangkaraya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

Mendeskripsikan gaya kepemimpinan demokratis kepala Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) di Kota Palangka Raya, (2) Mendeskripsikan kinerja guru 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Palangka Raya, dan (3) Mengetahui 

ada/tidak ada hubungan gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah 

terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Palangka 

Raya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis 

penelitian deskriptif dan korelasi. Populasi penelitian adalah guru-guru 

diantara dari beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang ada di 3 (tiga) 

Kecamatan Kota Palangka Raya dengan jumlah 118 orang, dan ukuran 

sampel ditentukan dengan tabel Cohen Manion dan Marrison sebanyak 

100 orang. Instrumen untuk menjaring data digunakan angket dengan 5 

alternatif jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS), Cukup Setuju (CS), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan observasi dan angket. Sedangkan untuk 

menganalisis data menggunakan SPSS 17 for windows. Hasil penelitian 

menujukkan bahwa: (1) Deskripsi gaya kepemimpinan demokratis kepala 

SD Negeri di Kota Palangka Raya adalah sangat baik (52%) dengan mean 

sebesar 105,1200, (2) Deskripsi kinerja guru SD Negeri di Kota Palangka 

                                                           
26  Usdarisman, Erpidawati, 2020, Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis dan 

Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja SD Negeri Kecamatan Kuranji Kota Padang, dalam 

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 2, Nomor 1. 
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Raya adalah baik (50%) dengan mean sebesar 105,6000, dan (3) Gaya 

kepemimpinan demokratis kepala sekolah ternyata memiliki hubungan 

yang kuat dan signifikan terhadap kinerja guru SD Negeri di Kota 

Palangka Raya. Karena angka korelasi ( ) = 0,808 lebih besar dari angka 

pada tarap signifikan 5% = 0,195.27 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Petrus Suparman, 2015,  Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah, Kompetensi Guru dan Peran 

Komite Sekolah  Terhadap Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Gresik, 

Salah satu masalah yang sangat serius dalam bidang pendidikan di 

Indonesia saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan, hal ini akan selalu 

menarik perhatian semua pihak karena masa depan Bangsa Indonesia 

sangat bergantung pada mutu pendidikan. Gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin 

dalam sekolah masih belum efektif untuk mempengaruhi orang lain 

termasuk guru. Di sekolah, guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Oleh karena itu, kompetensi guru harus meliputi; kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 

yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selanjutnya adalah Komite 

sekolah dibentuk bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan 

                                                           
27 Sogi Hermanto, 2016, Hubungan Gaya Kpemimpnan Demokratis  Kepala  Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru SD  di Kota Palangkaraya, dalam Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Volume 

1 Nomor 2, (36-42) 
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pendidikan dimana komite sekolah memiliki peranan penting dalam 

berbagai persoalan yang berhubungan dengan mutu pendidikan. Tujuan 

penelitian ini adalah menguji pengaruh signifian secara simultan dari 

gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah, kompetensi guru dan 

peran komite sekolah tehadap mutu pendidikan di SMA negeri 1 Gresik. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif digambarkan melalui 

simbol-simbol matematik (angka-angka) sebab dalam penelitian ini 

menghasilkan indikator-indikator variabel independen, tetang teori 

gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah, kualitas guru dan 

peran komite sekolah, serta indikator variabel dependen yakni tentang 

mutu pendidikan. Kesimpulan dari penelitian ini secara positif dan 

signifian secara simultan dan parsial terhadap gaya kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah, kompetensi guru dan peran komite sekolah 

terhadap mutu pendidikan. Pengaruh positif dan signifian ini berarti 

bahwa jika gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah, kompetensi 

guru dan peran komite sekolah semakin baik dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya maka mutu pendidikan akan meningkat.28 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Vonny Angeli Sudharta, Maria Mujiati, 

Amalia Rosidah, Imam Gunawan 2016, Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam Perspktif Psikologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan sifat-sifat kepemimpinan kepala sekolah, 

                                                           
28  Petrus Suparman,2015,  Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah, 

Kompetensi Guru dan Peran Komite Sekolah  Terhadap Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 

Gresik,dalam Jurnal Fakultas Ekonomi Volume 04, Nomor 01, Juli 2015 

Hal 1 - 21 
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mendeskripsikan karakteristik psikologis kepemimpinan kepala sekolah, 

dan merancang model kepemimpinan kepala sekolah dalam perspektif 

psikologi. Penelitiandilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 

Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

dengan rancangan studi kasus. Teknik pengambilandata melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sifat-sifat kepemimpinan yang ditampilkan kepala sekolah adalah objektif, 

demokratis, ramah, humoris, jujur, disiplin, tegas, dapat mengontrol 

emosi, menghargai, motivator, memiliki sikap kekeluargaan pada semua 

anggota, adil, berpendirian kuat, dan religius. Berdasarkan karakteristik 

psikologis kepemimpinan kepala sekolah adalah pemimpin yang 

menunjukkan pribadi tenang, santai, sabar, teliti, tidak mudah terpengaruh, 

dan kesadaran diri yang tinggi. Model kepemimpinan kepala sekolah 

dalam perspektif psikologis mencerminkan kepemimpinan yang beratribut 

sanguin dan plegmatis.29 

10. Penelitian yang  dilakukan oleh Nursam, 2020, Gaya Kepemimpin Kepala 

Sekolah Dalam Mengembangkan Kinerja Pendidik, Penelitian ini 

bertujuan untuk mendsikripsikan gaya kepemimpinan kepala sekolah di 

SMP Negeri 2 Baebunta, untuk mengetahui kinerja guru di SMP Negeri 2 

Baebunta, untuk mengetahui factor internal yang berkontribusi dalam 

mengembangkan kinerja pendidik di SMP Negeri 2 Baebunta, serta untuk 

                                                           
29  Vonny Angeli Sudharta, Maria Mujiati, Amalia Rosidah, Imam Gunawan2016, Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Perspktif Psikologi, dalam Jurnal Manajemen dan 

Supervisi Pendidikan, Volume 1, Nomor 3: 208-217 
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memahami faktor eksternal yang berkontribusi dalam 

mengembangkan kinerja pendidik di SMP Negeri 2 Baebunta. Penilitian 

ini bersifat kualitatif dengan pendekatan religious, pedagogic, dan 

pendekatan manajerial. Data diperoleh menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, 

penyajian data, triangulasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMP Negeri 2 

Baebunta umumnya menggunakan gaya demokratis namun terkadang 

menggunakan gaya otoriter apabila diperlukan. Kinerja 

Penampilan guru SMP Negeri 2 Baebunta sesuai dengan yang diharapkan 

kepala sekolah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan berjalan 

dengan baik begitupula dengan hasil kinerja guru meliputi penilaian UTS 

dan nilai UAS siswa yang baik. Faktor internal terdiri 

dari kekuatan dan kelemahan mencakup sarana dan prasarana, guru, serta 

kepemimpinan kepala sekolah. faktor eksternal terdiri dari peluang dan 

tantangan dapat dilihat dari kebijakan pemerintah, teknologi informasi dan 

komunikasi, dan kerja sama antara pihak sekolah. 30 

11. Penelitian yang dilakukan oleh Nurzaima, 2018, Identifikasi Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan 

kepala MTs Al-Ikhwan Labungka. Manfaat penelitian ini ada dua yaitu; 

                                                           
30 Nursam, 2020, Gaya Kepemimpin Kepala Sekolah Dalam  Mengembangkan Kinerja Pendidik, 

Journal of Islamic Education Management 2020, Vol.5, No.1 Hal 27 -38 
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manfaat teoritis; memberikan informasi baru dalam pendidikan khususnya 

pengelolaan manajemen oleh para kepala sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan yang tercermin dalam kualitas sekolah. dan manfaat praktis; 

membantu kepala sekolah mengungkapkan taraf posisi keberhasilan Mts 

Al-Ikhwan Labungka. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun yag diwawancara dalam penelitian ini adalah 4 

orang guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. 

Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahapan yang meliputi: 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data. Hasil penelitian diperoleh bahwa 

gaya kepemimpinan kepala sekolah di MTs Al-Ikhwan diimplementasikan 

sesuai kriteria pemimpin yang demokratis yaitu melibatkan bawahannya 

dalam musyawarah untuk peningkatan mutu pendidikan dan menjalin 

komunikasi yang lebih baik bagi hubungan formal dan informal. Kepala 

sekolah juga selalu memperlakukan dan memuaskan kebutuhan 

bawahannya dengan adil. Dengan gaya kepemimpinan seperti ini maka 

sekolah tersebut dapat memiliki keampuan yang memadai.31 

12. Penelitian yang dilakukan oleh  Rinto Agustian, 2016, Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Motivasi Guru, 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Gaya 

Kepemimpinan Dari Prinsip Untuk memotivasi Meningkatkan SD 04 

                                                           
31 Nurzaima, 2018, Identifikasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, dalam Jurnal Pendidikan dan 

Ilmu Pengetahuan Vol.18 No.3 Tahun 2018 
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kabupaten Kerja Guru Sindang Kelingi Rejang Lebong. Metode yang 

digunakan penelitian deskriptif kualitatif. adalah Subyek penelitian kepala 

sekolah SD N 04 kabupaten Sindang Kelingi Rejang Lebong. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dari Penerapan 

Gaya Kepemimpinan Untuk memotivasi Meningkatkan Kerja Sekolah 

Dasar Guru Negeri 04 Sindang Kelingi Rejang Lebong menggunakan, 

Gaya Kepemimpinan karismatik dan demokrasi .32 

13. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurbaya M.Ali, Prof. Dr. Cut Zahri 

Harun, M. Pd., Dr. Djailani AR, M. Pd.  2015, Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada SD Negeri  

Lambaro Angan, Gaya atau cara seorang kepala sekolah dalam 

kapasitasnya sebagai pemimpin sangat menentukan keberhasilan 

peningkatan kinerja guru di bawah pimpinannya. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan data tentang (1) gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan disiplin kerja, (2) gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan motivasi kerja guru, (3) gaya kepemimpinan 

kepala sekolah dalam meningkatkan tanggung jawab dan (4) kendala-

kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. 

Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepala sekolah 

                                                           
32 Rinto Agustian, 2016, Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Motivasi 

Guru, dalam Jurnal Manajer Pendidikan, Volume 10, Nomor 1,  hlm. 88-95 
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menerapkan gaya kepemimpinan instruktif (telling) dalam meningkatkan 

kedisiplinan, (2) kepala sekolah menerapkan gaya kepemimpinan 

konsultatif (selling) dalam meningkatkan motivasi kerja guru, (3) kepala 

sekolah menerapkan gaya kepemimpinan delegatif (delegating) dalam 

meningkatkan tanggung jawab guru, dan (4) kendala-kendala yang 

dihadapi kepala sekolah yaitu menurunya kedisiplinan guru, kurangnya 

motivasi kinerja guru, dan rendah rasa tanggung jawab guru dalam 

pembelajaran. Disarankan agar kepada kepala sekolah dapat menerapkan 

gaya kepemimpinan yang lebih baik atau bervariasi agar tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai dengan baik dan maksimal.33 

14. Penelitian yang dilakukan oleh Karliana Indrawari, 2019,  Gaya 

Kepemimpinan Kepala Yayasan Dalam Meningkatkan Kinerja Guru TK 

Nur Iman Palembang Kepala sekolah di TK Nur Iman dituntut untuk 

memiliki kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik. 

Kepala yayasan memiliki fungsi  sebagai pengawas, pemimpin, tenaga 

pendidik, dan administrasi sekolah. Tujuan dalam penelitian adalah untuk 

mengetahui gaya kepemimpinan kepala yayasan dalam meningkatkan 

kinerja guru dan pengolahan pendidikan di TK Nur Iman, untuk 

mengetahui capaian kepala yayasan dalam meningkatkan kinerja guru dan 

pengolahan pendidikan di TK Nur Iman, dan untuk mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat gaya kepemimpinan kepala yayasan dalam 

meningkatkan kinerja guru dan pengolahan pendidikan di TK Nur Iman. 

                                                           
33 Siti Nurbaya M.Ali, Prof. Dr. Cut Zahri Harun, M. Pd., Dr. Djailani AR, M. Pd.2015, Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada SD Negeri  Lambaro 

Angan, dalam Jurnal Administrasi Pendidikan Volume 3, No. 2, 
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Metode penelitian adalah field study research. Tekhnik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tekhnik analisa 

data menggunakan miles and huberman yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala yayasan 

telah maksimal dalam meningkatkan kinerja guru di TK Nur Iman. Kepala 

sekolah di TK Nur Iman dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap 

permasalahan yang dihadapi peserta didik. Kepala yayasan memiliki 

fungsi sebagai pengawas, pemimpin, tenaga pendidik, dan administrasi 

sekolah. Kesimpulan dari penelitian adalah Gaya kepemimpinan kepala 

yayasan TK Nur Iman adalah gaya kepemimpinan demokratis.34 

15. Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Agra Dwijaksara, 2015, Studi 

Komparasi Gaya Kpemimpinan Sekolah Laki-laki dengan Perempuan 

dalam Menciptakan  Kepuasan Kerja Guru SLTP Swasta Se-Kecamatan 

Buleleng,  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kecenderungan 

gaya kepemimpinan kepala sekolah lakilaki, (2) kecenderungan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah perempuan, (3) tingkat kepuasan kerja guru 

dalam pengaruh kepemimpinan kepala sekolah laki-laki, (4) tingkat 

kepuasan kerja guru dalam pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

perempuan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner. Total populasi 

berjumlah 179 orang guru yang tersebar pada 11 SLTP Swasta di 

Kecamatan Buleleng. Sampel yang representative menurut Rumus 

                                                           
34  Karliana Indrawari, 2019,  Gaya Kepemimpinan Kepala Yayasan Dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru TK Nur Iman Palembang dalam Jurnal Studi Manajemen Pendidikan vol. 3, no. 2, 
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Slovin sejumlah 132 orang guru dan dikelompokkan menjadi 2 kelompok 

sample yaitu kelompok guru yang berada dalam pengaruh kepemimpinan 

laki-laki dan kelompok guru yang berada dalam pengaruh 

kepemimpinan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan (1) kepala 

sekolah laki-laki cenderung menggunakan gaya kepemimpinan otokratis, 

(2) kepala sekolah perempuan cenderung menggunakan gaya 

kepemimpinan demokratis, (3) kepuasan kerja guru yang berada dalam 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah laki-laki sebesar 73, 38%, (4) 

kepuasan kerja guru yang berada dalam pengaruh kepemimpinan 

perempuan sebesar 97, 22%.35 

16. Penelitian yang dilakukan oleh La Ode Mane Mbeu dan Anwar,2011, 

Pengembangan Model Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif, 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mendapatkan sebuah model 

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sesuai dengan kondisi SMP 

Negeri di Kecamatan Konda dan 2) untuk mendapatkan gambaran 

keefektifan pilar entrepreneur, teladan, cerdas dan demokratis dalam 

implementasi kepemimpinan kepala sekolah efektif di SMP Negeri 

Kecamatan Konda. Hasil penelitian dan pengembangan menunjukkan 

bahwa: 1) model kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sesuai dengan 

kondisi di SMP Negeri se-Kecamatan Konda adalah kepemimpinan 

entrepreneur, teladan, cerdas dan demokratis (ENTELCERDS) dan 2) 

efektivitas implementasi kepemimpinan kepala sekolah efektif di 

                                                           
35  Kadek Agra Dwijaksara, 2015, Studi Komparasi Gaya Kpemimpinan Sekolah Laki-laki dengan 

Perempuan dalam Menciptakan  Kepuasan Kerja Guru SLTP Swasta Se-Kecamatan Buleleng, 

dalam Jurnal Studi  Manajemen Pendidikan Vol: 5 No: 1 
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SMP Negeri se-Kecamatan Konda terkait dengan: (a) Entrepreneur secara 

rerata berkualifikasi cukup efektif, (b) Keteladanan secara rerata 

berkualifikasi cukup efektif; (c) kecerdasan secara rerata 

berkualifikasi efektif, dan (d) demokratis secara rerata berkualifikasi 

sangat efektif.36 

Dari beberapa penelitian tersebut mempunyai penelitian yang sama 

dengan penelitian penulis yaitu mengenai kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan, disamping ada persamaan ada juga 

perbedaanya dari penelitian yang  dahulu ada dalam tabel di bawah ini 

No Penelitan dahulu Penelitian sekarang 

1. Penelitian terdahulu judulnya 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Demokratis 

Kepala Sekolah, Kompetensi 

Guru dan Peran Komite 

Sekolah  Terhadap Mutu 

Pendidikan di SMA Negeri 1 

Gresik, 

Penelitian yang sekarang  judulnya 

Model Keunggulan Sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah Melalui 

penerapan  Gaya Kepemimpinan 

Demokratis di MI Muhammadiyah 

Srebegan Ceper dan MI 

Muhammadiyah Sajen Trucuk 

Klaten. 

2. Penelitian terdahulu 

Mendeskripsikan gaya 

kepemimpinan demokratis 

kepala Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) di Kota Palangka 

Raya 

Penelitian yang sekarang selain 

mendiskripsikan Bagaimana 

penerapan gaya kepemimpinan 

demokratis di Muhammadiyah 

Srebegan Ceper Klaten dan 

Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Sajen Trucuk 

Klaten  yang  berimplikasi pada 

model keunggulan sekolah, penulis 

juga memberikan sumbangan 

solusi kepada madrasah yang 

masih  berkembang dalam masa 

tahap mencapai keunggulan 

sekolah 

3. Penelitian terdahulu  Jenis 

Penelitian adalah penelitian 

Penelitian yang sekarang Jenis 

Penelitian ini adalah penelitian 

                                                           
36 La Ode Mane Mbeu dan Anwar,2011, Pengembangan Model Kepemimpinan Kepala Sekolah 

yang Efektif,dalam Jurnal Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 2, 
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No Penelitan dahulu Penelitian sekarang 

kuantitatif digambarkan 

melalui simbol-simbol 

matematik (angka-angka) 

sebab dalam penelitian ini 

menghasilkan indikator-

indikator variabel 

independen, 

lapangan (field research) dan 

termasuk tipe penelitian deskriptif 

yang mendiskripsikan secara 

terperinci realitas maupu 

fenomena-fenomena dengan 

memberikan kritik atau penilaian 

terhadap fenomena tersebut sesuai 

dengan sudut pandang atau 

pendekatan yang digunakan.  

4. Penelitian  yang  dahulu 

metode kualitatif dengan 

pendekatan analisis diskriptif 

Penelitian yang sekarang 

menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan Naturalistik 

5. Penelitian terdahulu 

menggunakan Analisis data 

bertingkat dilakukan dengan 

menggunakan pemodelan 

linier hierarkis 

Penelitian yang sekarang 

menggunakan analisis data  Naratif 

Kualitatif dengan Pendekatan 

Induktif 

 

6. Penelitian terdahulu di 

laksanakan di SD Negeri 

Kecamatan Kuranji Kota 

Padang 

Penelitian yang sekarang di Mi 

Muhammadiyah Srebegan Ceper 

Klaten MI Muhammadiyah Sajen 

Trucuk klaten 

7.  Penelitian terdahulu   strategi 

kepemimpinan kepala 

sekolah dalam mengantisipasi 

hambatan pengembangan 

sumberdaya guru di SMA 

Unggulan BPPT Al-Fattah 

Lamongan antara lain (1) 

Mendengarkan ide saran dari 

guru serta berkomunikasi 

dengan para guru, (2) 

Memberikan kelonggaran dan 

fleksibilitas bagi guru yang 

hendak menempuh 

pendidikan lebih tinggi (3) 

Pendelegasian tugas pada 

guru lain apabila guru 

berhalangan hadir (4) 

Menciptakan suasana kerja 

yang nyaman dan penuh 

kebersamaan 

Penelitian yang sekarang strategi 

sekolah untuk mencapai 

keunggulan sekolah melalui tahap 

input, proses dan output.  

8.  Penelitian dahulu  data 

dianalisis dengan reduksi 

data, penyajian data, 

triangulasi dan penarikan 

Penelitian yang sekarang    selain   

data dianalisis dengan reduksi data, 

penyajian data, triangulasi dan 

penarikan kesimpulan, dijelaskan 
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No Penelitan dahulu Penelitian sekarang 

kesimpulan. 

  

juga metode tehnik triangulasi data 

dengan metode tehnik sumber 

9.  Penelitian yang dahulu 

Teknik pengumpulan data 

untuk variabel gaya 

kepemimpinan demokratis 

kepala sekolahdan kinerja 

guru PAUD menggunakan 

kuesioner (angket), yang 

diberikan kepada 17 

responden guru Se 

Kecamatan Anyar Kabupaten 

Serang Provinsi Banten 

Penelitian yang sekarang tehnik 

pengumpulan data dengan 

wawancara, dokumentasi dan 

wawancara 

10.  Penelitian yang dahulu  

menggunakan metode 

kuantitatif dengan jenis 

penelitian korelasional 

Penelitian yang sekarang 

menggunakan metode kualitataif 

jenis penelitian  lapangan. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik adalah teori-teori yang terkait dan menjadi dasar 

berpikir dalam melakukan penelitian. Suatu penelitian tentu memerlukan teori 

yang mendukungnya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup beberapa teori yang dianggap sesuai untuk dijadikan kerangka 

teoritik.  

1. Pengertian Keunggulan  

Secara ontologis (hakikat) sekolah unggulan dalam perspektif 

Departemen Pendidikan Nasional adalah sekolah yang dikembangkan 

untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (output) pendidikanya. Untuk 

mencapai keunggulan tersebut, maka masukan (input), proses pendidikan, 

guru, tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana 
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penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapaianya tujuan 

tersebut.37 

Di negara-negara maju, untuk menunjukkan sekolah yang baik 

tidak menggunakan kata unggul (excellent) melainkan effective, develop, 

accelerate, dan essensial. Sebab terjemahan unggul dalam bahasa inggris 

adalah excellent.38 

Keberhasilan suatu sekolah antara lain tergantung dari keberhasilan 

suatu kepemimpinan kepala sekolah, dan salah satu alat ukur untuk 

mengetahui keberhasilan adalah dengan mengukur keunggulan sekolah. 

Keunggulan sekolah merupakan rendahnya kualitas oleh lembaga sekolah 

yang bersangkutan. Keunggulan salah salah satu alat ukur untuk tinggi 

sekolah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunnya masukan, 

yang meliputi : gaya kepemimpinan demokratis dan mutu sekolah.  

Pada penelitian ini akan dilihat seberapa jauh hubungan antara 

faktor-faktor pendukung untuk keunggulan suatu sekolah yang berupa 

persepsi guru tentang strategi demokratis yang berimplikasi pada 

keunggulan sekolah  

Kepemimpinan kepala sekolah yang baik, akan menghasilkan 

sekolah yang bermutu. Demikian pula dengan tepatnya gaya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah maka akan semakin 

tinngi pula mutu sekolah tersebut. Hubungan antara faktor yang saling 

                                                           
37 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 111 (Jakarta : Balai Pustaka, 

2007) hlm 1246 
38  Jhon M. Echolas dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : P. T 

Gramedia, 1992) hal. 222 
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mempengaruhi mutu sekolah dapat digambarkan pada kerangka berpikir 

sebagai berikut :  

 

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir 

2. Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Imam Suprayogo istilah kepemimpinan adalah “proses 

mempengaruhi aktivitas atau individu atau kelompok untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu dalam situasi yang telah ditetapkan. Dalam 

mempengaruhi aktifitasnya individu pemimpin menggunakan kekuasaan, 

kewenangan, pengaruh, sifat dan karakteristik, dan tujuanya adalah untuk 

meningkatkan produktifitas dan moral kelompok. ”39 

3. Macam-macam Model Kepemimpinan 

Macam-macam model kepemimpinan itu berbeda-beda. Menurut 

Sondang P. Siagian menjelaskan ada empat kepemimpinan yaitu : 

a. Gaya kepemimpinan yang otokratis 

Dalam kepemimpinan yang otokratis, pemimpin bertindak 

sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya Pemimpin Otokratis 

adalah pemimpinyang memiliki (authirity) tunggal. Pemimpin 

otokratis dapat disebut sebagai pemimpin yang tidak demokratis. ciri-

                                                           
39 Suprayogo Imam (1999), Revormasi Visi Pendidikan Islam, Cet. I Malang : Stain Pres 

Gaya 

kepemimpinan 

demokratis 

Keunggulan sekolah  

1. Input Madrasah 

2. Proses Madrasah 

3. Outputh madrasah 
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ciri pemimpin yang otokratis adalah : 1. Menjadikan organisasi sebagai 

milik pribadi, 2. Menetapkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, 

3. Memandang bawahan sebagai alat yang tidak berdaya, 4. Tidak mau 

menerima kritik, saran dan pendapat, 5. Bergantung pada kekuasaan 

formal yang dimilkinya, 6, Memimpin dengan cara paksa.  

b. Gaya Kepemimpinan Militeris 

Seorang pemimpin yang bertipe militeris ialah seorang 

pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut : a. Instruksional, 

b. Pangkat dan jabatan menjadi alat utama memaksa anak buahnya 

untuk melaksanakan tugas, c. Serba formalistik, d. Disiplin yang kaku, 

e. Tertutup bagi kritik, f. Formal seremonial yang pelaksanaan tugas.  

c. Gaya Kepemimpinan Paternalis 

Gaya kepemimpina paternalistik ialah: Menyepelekan 

kemampuan anak buah, over protective, terlalu memanjakan anak buah 

dan terlalu melindungi, tertutup bagi pengembangan kaderisasi. 

Kreativitasanak buah tertekan oleh sikap good fathernya, maha tahu, 

jadi anak buah belum banyak yang tahu, close management bagi anak 

buahnya, all handle untuk seluruh rencana kerja.  

d. Gaya kepemimpinan Demokratis  

Gaya kepemimpinan demokratis adalah disebut juga dengan 

gaya kepemimpinan modernis dan partisipatis. Dalam pelaksanaan 

kepemimpinan, semua anggota diajak berpatisipasi menyumbangkan 

pikiran dan tenaganya untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya 
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demokratis ini kebalikan gaya otokratis. Pemimpin yang bertipe 

demokratis adalah kebalikan gaya otoktartis. Pemimpin yang bertipe 

demokratis adalah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. 

Pengembangan sumber daya dan kreatifitas karyawan b. 

Pengembangan partisipatif karyawan, c. Musyawarah dan mufakat, d. 

Kaderisasi yang sistematis, e. Pendelegasian yang normatif yang 

konstruktif, f. Regenerasi kepemimpinnan. Tugas-tugas yang mampu 

dilaksanakan oleh karyawan sesuai dengan keahlian dan 

pengalamannya.40 

4. Pengertian Kepala Sekolah 

Adapun kepala sekolah berasal dari dua kata kepala dan sekolah. 

Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin. Sedangkan sekolah diartikan 

sebagai lembaga yang di dalamnya terdapat aktifitas belajar mengajar. 

Sekolah juga merupakanlingkungan sesudah rumah, dimana anak tinggal 

beberapa jam, tempat tinggal anak yang pada umumnya pada masa 

perkembangan dan lembaga pendidikan dan tempat yang berfungsi 

mempersiapkan anak untuk menghadapi hidup.41 

Kemajuan sekolah sebagai pendidikan tempat generasi muda 

bangsa (belajar) adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda. 

Zaman yang semakin hari semakin mengkhawatirkan menuntut sekolah 

untuk sigap menghadapi situasi apapun, tidak boleh minder ataupun 

kehilangan kepercayaan dan keyakinan diri, serta harus selalu proaktif 

                                                           
40 Hikmat, (256) Manajemen Pendidikan. Bandung : CV Pustaka Setia, hlm 256 
41 Vetizal Rifa”i, Memimpin DalamAbad Ke-21 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2004) hlm 253 
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melakukan perubahan untuk adaptasi, akomodasi, dan kolaborasi dengan 

pihak lain dalam satu visi dan misi ke depan.  

5. Kepemimpinan Kepala Sekolah  

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan guru yang mempunyai 

kemampuan memimpin dan mempengaruhi segala sumber daya yang ada 

pada suatu sekolah untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan 

pendidikan.42 

Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kepala sekolah melainkan 

oleh tenaga pendidik lainnya dan proses sekolah itu sendiri. Hal tersebut 

membawa konsekuensi logis bahwa kepala sekolah berkewajiban 

mengkoordinasikan ketenangan di dekolah untuk menjamin 

terimplementasikanya peraturan dan perundangan sekolah. Dalam peranya 

tersebut kepala sekolah dapat berfungsi sebagai motivator, direktur dan 

evaluator. Tanpa kehadiran kepala sekolah proses pendidikan termasuk 

pembelajaran tidak berjalan efektif.  

6. Pengertian Madrasah 

Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri 

Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan 

kekhasan agamaIslam yang mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrsah Aliyah (MA), 

dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) .43 

 

                                                           
42 Basri Hasan, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Bandung: Pustaka Setia, 2014) hlm 18 
43 Republik Indonesia, PERMENAG, No 29 Tahun 2014 tentang kepala madrasah 
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F. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (qualitative research) 

merupakan penelitian yang menekankan upaya investigator untuk 

mengkaji secara natural fenomena yang terjadi dalam keseluruhan 

kompleksitasnya. Penelitian jenis ini lebih menekankan pada pemahaman 

dan makna yang berkaitan erat dengan nilai-nilai tertentu, lebih 

menekankan pada proses daripada pengukuran, mendiskripsikan, 

menafsirkan dan memberikan makna serta penelitian kualitatif memiliki 

karakteristik yang meliputi : (a) Latar alamiah merupakan sumber data 

langsung dimana penelliti adalah sumber kunci dalam penelitian kualitatif 

ini. (b). Data kualitatif dihimpun dalam bentuk kata-kata atau gambar dan 

bukan selalu berbentuk angka-angka. (c). Seorang peneliti kualitatif 

memiliki kepedulian dengan proses dan juga sekaligus memiliki 

kepedulian dengan produknya, (d). Seorang peneliti kualitatif cenderung 

menganalisis data yang diperoleh dengan cara induktif., (e). Perhatian 

utama penelitian kualitatif adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana 

orang dalam kehdupan mereka dapat dimengerti.44 

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan 

termasuk tipe penelitian deskriptif yang mendiskripsikan secara terperinci 

realitas maupu fenomena-fenomena dengan memberikan kritik atau 

                                                           
44 Sutama, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D, (Surakarta 

: Fairuz Media, 2012), hlm 62 
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penilaian terhadap fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang atau 

pendekatan yang digunakan.  

3. Pendekatan 

Penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekata penelitian 

kualitatif naturalistic dengan studi kasus sebagai strategi yang berdasarkan 

pada kecenderungan data yang diperoleh dari studi penajajagan ke 

lapangan dan sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengungkapkan suatu 

peristiwa dan dapat mengumpulkan data dari komponen yang mendukung 

manajemen sekolah dalam model keunggulan madrasah gaya 

kepemimpinan demokratis di Madrasah Ibtidaiyah Srebegan Ceper Klaten 

dan Madrasah Ibtidaiyah Sajen Trucuk Klaten.  

4. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah diklasifikasikan menjadi 

dua jenis yakni sumber data primer dan data sekunder.  

a. Data Primer  

Sumber data utama (primer), sumberdata yang diambil dari 

peneliti melalui wawancara, dokumntasi dan observasi. Sumber data 

tersebut meliputi : kepala madrasah/ sekolah sebagai objek, sementara 

wakil kepala madrasah, guru, sebagai informen. Sumber utama dicatat 

melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Pencatatan sumber data 

utam melalui wawancara atau pengamatan berperan serta sehingga 

merupakan hasil utama gabungan dari kegiatan melihat, mendengar 

dan bertanya. Data yang ingin digali meliputi ide-ide kepala madrasah 
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yang dituangkan dalam model keunggulan Sekolah Madrasah 

Ibtidaiyah melalui penerapan gaya kepemimpinan demokratis di 

Madrasah Ibtidaiyah Srebegan Ceper Klaten dan Madrasah Ibtidaiyah 

Sajen Trucuk Klaten.  

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer. Data 

ini berfungsi untuk menghindari adanya data yang tidak valid yang 

didapatkan dari hasil penelitian. Data ini dalam bentuk dokumen-

dokumen, misalnya data mengenai profil madrasah, sejarah berdirinya 

madrasah, legalitas madrasah, kegiatan–kegiatan siswa di madrasah 

serta keadaan guru dan siswa di Madrasah serta keadaan guru dan 

siswa di Madrasah Ibtidaiyah Srebegan Ceper Klaten dan Madrasah 

Ibtidaiyah Sajen Trucuk Klaten.  

5. Obyek dan Subyek Penelitian  

a. Obyek dalam penelitian  

Obyek dalam penelitian ini adalah MI Muhammadiyah 

Srebegan Ceper Klaten dan MI Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten.  

b. Subyek Penelitian  

Subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dan snowball sampling sehingga terdapat informan 

kunci dan informan pendukung. Purposive sampling adalah adalah 

tekhnik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan 
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sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama 

menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang 

sedikit itu belum memberikan data yang lengkap dan pasti, maka 

mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.  

Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin 

besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi 

besar.45 

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan saat 

peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung 

(emergent sampling design). Caranya yaitu peneliti memilih orang 

tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, 

selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari 

sampel sebelumya, peneliti dapat menetapkan sampel lainya yang 

dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.  

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah.  

 

Gambar 1.2. Penentuan Sampel  

                                                           
45 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung : Alfabeta, 2017) hlm. 446- 
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Proses pengambilan sampel sumber data dalam penelitian 

kualitatif, purpose dan snowball (Sugiyono, 2017: 449)  

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Seorang peneliti merencanakan A sebagai orang pertama sebagai 

sumber data. Informan awal ini sebaiknya dipilih orang yang bisa 

“membukakan pintu“ untuk mengenali keseluruhan medan secara 

luas“. Selanjutnya oleh A disarankan ke B dan C. Dari C dan B belum 

memperoleh data yang lengkap, maka peneliti pergi ke E, selanjutnya 

ke H, ke G, ke I dan terakhir ke J. Setelah sampai J data sudah jenuh, 

sehingga sampel sumber data sudah mencukupi, dan tidak perlu 

menambah sampel baru.  

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti 

sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, 

maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian 

sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi 

dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada 

grand tour question, tahap focused and selection melakukan 

pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.  
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6. Rencana dan Waktu Penelitian  

Adapaun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei- Oktober 

2019 dengan rincian schedule sebagai berikut: 

No Kegiatan 
Mei 19 Juni 19 Juli 19 Agust 19 Sept 19 Okt 19 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi 

Kepustakaan 

                        

2 Penyusunan 

Desain 

penelitian 

                        

3 Pengambilan 

Data 

                        

4 Pengambilan 

Data 

                        

5 Pengolahan 

data 

                        

6 Analisis Data                         

7 Laporan                         

8 Presentasi                         

 

7. Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah intrumen 

yang umum untuk menghimpun data. Ada lima tekhnik pengumpulan data, 

yakni : Untuk memperoleh gambaran yang akurat model keunggulan 

Madrasah Ibtidaiyah melalui penerapan strategi kepemimpinan Kepala 

Sekolah demokratis di Madrasah Ibtidaiyah Srebegan Ceper Klaten dan 

Madrasah Ibtidaiyah Sajen Trucuk Klaten.  

Ada lima jenis tekhnil pengumpulan data, yakni : wawancara, 

dokumentasi, observasi, angket, tes. Namun dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data menggunakan :  

  



48 
 

1) Wawancara/ interview 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.46 

Wawancara memerlukan memerlukan pedoman wawancara 

yang pada umumnya menggunakan pedoman dalam bentuk “semi 

structured. “Mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan 

yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dan mencari 

keterangan lebih lanjut. Sehingga jawaban yang diperoleh dapat 

meliputi semua variabel dengan keterangan lengkap dan mendalam. 

Wawancara dilakukan secara efektif artinya dilakukan dalam waktu 

sesingkat-singkatnya dan dapat memperoleh jawaban sebanyak-

banyaknya. Bahasa menggunakan bahasa yang jelas dan terarah susana 

harus tetap rileks agar data yang diperoleh adalah data yang obyektif 

dan dapat dipercaya.47 

Wawancara dilakukan dengan mewancarai kepala sekoah, 

wakil kepala sekolah dan semua dewan guru.  

2) Dokumentasi  

Arikunto berpendapat “metode dokumentasi yaitu mencari data 

tentang hal-hal atau variabel yang berupa, catatan, transkip, buku, surat 

                                                           
46 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R & D, (Bandung : Alfa Beta, 2011) hlm 231-

233 
47 Suharsini arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010) hlm 231-233 
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kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.48 

Dalam pengertian yang luas dokumen bukan hanya berupa tulisan saja 

tetapi dapat juga berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti 

ataupun simbol. Metode dokumentasi ini dapat merupakan metode 

utama apabila peneliti melakukan pendekatan analisis isi (content 

analysis).  

Sutama berpendapat bahwa dalam tekhnik dan instrument 

penghimpunan data dapat menggunakan analisis isi. Proses analisis ini 

memerlukan penelitian mealui satu atau beberapa kegiatan komunikasi 

untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan investigator kedalam 

penelitianya. Analisis isi 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 penelitian melalui satu atau 

beberapa kegiatan komunikasi untuk menjawab semua pertanyaan 

yang diajukan investigator kedalam penelitiannya. Analisis isi tidak 

terbatas pada dokumen-dokumen tertulis atau tercetak namun meluas 

hingga audio recording, fotografi, film gambar hidup, rekaman video 

dan sebagainya.  

3) Observasi 

Suharsini Arikunto menjelaskan bahwa dalam pengamatan atau 

observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, 

                                                           
48 SuharsiniArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010) hlm 231.  
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rekaman suara. Dalam menggunakan metode 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 gambarkan akan terjadi.49 

Tujuan penelitian melakukan observasi adalah untuk 

menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab 

pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi.  

8. Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif terdapat empat teknis mencapai 

keabsahan data yang kredibilitas, tranferabilitas, auditabilitas, 

konformabilitas. Namun dalam penelitian ini akan menggunakan 

triangulasi data.  

Tringulasi adalah teknik pemeriksaan data keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap dua data itu. Tujuan dari triangulasi 

ini adalah mengecek tingkat kebenaran data dengan jalan membandingkan 

data yang diperoleh dari sumber data yang berlainan dan dengan metode 

yang berlainan pula. Dengan triangulasi ini tingkat kepercayaan dari data 

lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data-

data yang terpercaya adalah sebagai berikut : 

                                                           
49 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakterk. (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010) hlm 146 
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a. Pengamatan secara kontinyu. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya 

untuk selalu mengamati proses kegiatan pemberdayaan guru yang 

sedang berlangsung baik yang bersifat akademik dan akademik seperti 

pembinaan guru, supervisi pembelajaran, ekstrakurikuler selepas jam 

mengajar dan sebagainya. Peneliti mengumpulkan hal-hal yang 

bermakna untuk lebih memahami gejala yang terjadi. Pengamatan 

secara terus menerus ini dilakukan untuk menemukan haha yang 

konsisten juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kriteria 

reabilitas data yang diperoleh.  

b. Trianguasi data, tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, 

untuk mencari standard kepercayaan data yang diperoleh dengan jaan 

melakukan pengecekkan data cek ulang dan cek silang pada dua atau 

lebih informan. Setelah mengadakan wawancara dan observasi peneliti 

mengadakan penelitian kembali, mencocokkan data yang diberikan 

oleh informan satu dengan informan yang lain. Peneliti meminta 

kembali penjelasan atau informasi baru dari informan yang sama dan 

pertanyaan yang sama tetapi dengan waktu dan situasi yang berbeda. 

Pengecekan dilakukan untuk mengecek kebenaran data hasil 

wawancara dengan pihak-pihak terkait tentang kepemimpinan 

kepalasekolah dan supervisi guru.  
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c. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagi pengecekan data dari 

berbagai sumber, cara, dan waktu. Sugiyono (2008 : 274) triangulasi 

dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut: 

1) Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2) Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara   

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.  

3) Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas 

data. Pengambilan data harus disesusikan dengan kondisi 

narasumber.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan trianggulasi 

sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh 

dari satu sumber dengan sumber lain. Menggali satu sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang 

berbeda (tepat). 

d. Membicarakan dengan orang lain (rekan sejawat yang banyak 

mengetahui dan memahami masalah yang diteliti). Tekhnik ini 

dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil 

akhiryang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan 

sejawat sebagai salah satu tekhnik pemeriksaan keabsahan data.  
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9. Analisis Data 

Tekhnik analisi data dalam penelitian ini menggunakan analisi 

naratif-kualitatif. 50 

Teknik analisi data kualitatif yang dikemukakan oleh Mills 

sebagaimana dikutip oleh sutama adalah sebagai berikut :51 

a. Mengidentifikasi tema-tema, yaitu peneliti mengidentifikasi tema-tema 

tertentu dari data yang dikumpulkan secara induktiif.  

b. Membuat kode pada hasil survei, interview dan angket yaitu membuat 

kode untuk setiap kelompok data.  

c. Mengajukan pertanyaan kunci, yaitu mengajukan pertanyaan kunci 

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

mensistemasikan data sehingga membuat suatu kesatuan yang 

bermakna.  

d. Membuat review keorganisasian dari unit yang diteliti.  

e. Menyusun peta konsep 

f. Analisis faktor-faktor yang saling mempengaruhu 

g. Membuat bentuk-bentuk penyajian dari temuan 

h. Mengemukakan apa yang belum atau tidak ditemukan 

Kedelapan langkah tersebut seanjutnya akan dikelompokkan ke 

dalam tiga komponen analisis data. Ketiga komponen tersebut meliputi 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data disply) dan penarikan 

kesimpulan (verifikasi).  

                                                           
50 Sutama, Metode Penelitian Pendidikan.. .. .. .. .. hlm 151 
51Sugiono, Metode apenelitian Kualitatif R& D, (Bandung : Alfa Beta, 2009 hlm 152 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yaitu mencari, 

menjelaskan dan memhami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam 

suatu kehidupanmasyarakat dengan memulainya dari kenyataan 

(fenomena) menuju ke teori.52 

Setiap data yang diperoleh diverifikasi kemudian dideskripsikan 

dan dieksplanasikan hingga mendapat penjelasan mendalam dari berbagai 

variabel yang akan diteliti.  

10. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan 

dalam tesis ini, maka akan disajikan sistematika penulisam yang 

merupakan garis besar dari tesis ini. Sistematika penulisan tesis ini sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat seputar persoalan teknis 

penelitian, yaitu : 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

D. Telaah Pustaka 

E. Kerangka Teoritik 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Pembahasan 

  

                                                           
52 Lexy J Moleong, Metode Penelitian kualitatif, (Bandung : remaja Rosdakarya, 2004) 

hlm 94 
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BAB II : Berisi sekolah unggul dan gaya kepemimpinan demokratis 

BAB III : Berisi penerapan gaya kepemimpinan demokratis di MI 

Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten dan MI 

Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten 

BAB IV  : Berisi strategi model keunggulan sekolah di MI 

Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten dan MI 

Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten 

BAB V  : Berisi kesimpulan 

  

 


