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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wabah Covid-19 menjadikan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai 

alternatif pembelajaran pada era ini. Untuk menekan penyebaran virus Covid-

19, penerapan social distancing sebagai usaha negara untuk menutup aktivitas 

belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Kebijakan ini tertuang 

dalam “Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2020” tentang “Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 

Dalam Masa Darurat Penyebaran Cornavirus Disease (Covid-19)”. 

Selanjutnya “Surat Keputusan Bersama (SKB)  4 Menteri yaitu Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan 

Menteri Dalam Negeri” Tentang “Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 

pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19”). Kedua kebijakan tersebut pada intinya melarang lembaga 

pendidikan dan perguruan tinggi melaksanakan proses pembelajaran tatap 

muka dan memberlakukan kegiatan belajar dari rumah melalui pembelajaran 

jarak jauh, model dalam jaringan (daring) ataupun luar jaringan (luring).  

Pembelajaran jarak jauh menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan pendidikan yang terkendala dilarangnya pembelajaran tatap 

muka. Pembelajaran jarak jauh terjadi ketika aktivitas pembelajaran tidak 

terjadinya kontak dalam bentuk berhadapan langsung antara pengajar dan 

murid. Komunikasi berjalan dua arah yang diakomodir dengan media seperti 

komputer, televisi, radio, telephon, internet, video dan sebagainya. “Melalui 

pembelajaran jarak jauh memungkinkan pengajar memberikan pelajarannya 

dan para pembelajar menerima penyajian pelajaran tersebut tanpa harus 

berkumpul di suatu tempat atau kelas pada satu waktu” (Munir, 2009: 44).  

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Pasal 31 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan 
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Nasional”, bahwa: “Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan  

pendidikan kepada masyarakat  yang  tidak  dapat  mengikuti  pendidikan  

secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan 

dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan 

layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu sesuai dengan 

standar nasional pendidikan (SNP)”. 

Merujuk pada “Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2015 Tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan”, dinyatakan 

bahwa “standar nasional pendidikan berfungsi sebagai salah satu sarana 

penjaminan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Ruang 

lingkup standar nasional pendidikan meliputi: a. standar isi; b. standar proses; 

c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. 

standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan; 

dan h.  standar penilaian pendidikan”. 

Sistem penjaminan mutu pendidikan menurut Permendiknas “Nomor 63 

Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan”, khususnya Pasal 1 

ayat (1) dijelaskan bahwa “mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan  

kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan 

nasional”. Selaras dengan peraturan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem 

yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pasal 1 

ayat (2) menyatakan “penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik 

dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau 

program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk 

menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan”. 

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan sebagai usaha untuk memastikan 

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sinkron dengan standar 

yang dibuat. 

Lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar dan menengah bisa 

menggunakan rujukan “Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016” tentang 

“Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah”. Pasal 1 
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ayat (3) dalam aturan ini menyebutkan bahwa “Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas 

organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi 

secara sistematis, terencana dan berkelanjutan”. 

“Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dibuat agar 

penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik pada segala lapisan pengelolaan 

pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar 

dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu Sistem  Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI 

adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan 

dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. SPME adalah 

sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh  pemerintah, pemerintah 

daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. SPMI 

dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh 

institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah  pusat, pemerintah 

daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi 

Sekolah/Madrasah”  (Dirjendikdasmen, 2017). 

SPMI Dikdasmen memuat semua bagian pengelolaan pendidikan 

dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai standar  nasional 

pendidikan (SNP). Pasal 5 ayat (1) “Permendikbud No. 28 Tahun 2016” 

tentang SPMP  menyatakan: “SPMI-Dikdasmen  memiliki siklus kegiatan 

yang terdiri atas: a. memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan berdasarkan SNP; b. membuat perencanaan peningkatan mutu 

yang  dituangkan dalam rencana kerja sekolah; c.  melaksanakan  pemenuhan  

mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran; d.  

melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu 

yang telah  dilakukan; dan e. menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan 

hasil monitoring dan evaluasi”. 

Sekolah bisa membuat tim yang tersusun atas bagian-bagian yang terkait  

agar dapat mengawal proses pengumpulan data dan informasi pemetaan mutu 
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berjalan efektif. Kegiatan penjaminan mutu di satuan pendidikan dilaksanakan 

oleh Tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan (TPMPS). Bantuan dan 

pengarahan dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) perlu 

didapatkan oleh TPMPS. TPMPD mencakup bagian Dinas Pendidikan, 

Pengawas Sekolah, dan Dewan Pendidikan, baik level kabupaten/kota maupun 

tingkat provinsi. 

Berlandaskan “Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016”, tugas dari 

TPMPD Kabupaten/Kota dan Provinsi yaitu; “(1) melakukan pembinaan, 

pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan 

dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan, (2) memetakan 

mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan berdasarkan 

data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan, (3) menyusun 

laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan”. Pemerintah 

daerah dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam penjaminan mutu di 

daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan (LPMP) menjadi perwakilan Direktorat Jenderal di daerah. 

Kondisi di masa new normal era ini, proses penjaminan mutu di sekolah 

dianjurkan lebih fokus kepada empat standar akademik, yaitu; standar 

kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. (Anon 

n.d.). Dari empat standar tersebut, standar proses kelihatannya yang akan 

mendapatkan banyak perhatian, karena kegiatan pembelajaran merupakan 

kegiatan untuk menjabarkan kurikulum yang telah dibuat dan bermuara 

kepada dihasilkannya lulusan yang bermutu. 

“Mutu pendidikan akan tercipta apabila dalam menyelenggarakan 

pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Mutu dalam bidang 

pendidikan mencakup empal hal, yakni: input, proses, output dan outcome” 

(Muthohar, 2013:135): “Pertama, input pendidikan merupakan segala sesuatu 

yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input 

pendidikan dinyatakan bermutu apabila siap berproses yang sesuai dengan 

standar minimal nasional dalam bidang pendidikan nasional. Kedua, proses 

pendidikan yang merupakan perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. 
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Proses pendidikan dinyatakan bermutu apabila mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga tujuan 

pendidikan bisa tercapai dengan baik. Ketiga, output pendidikan. Output 

dalam pendidikan selalu mengenai kinerja siswa, baik secara akademik, 

maupun dalam bidang non akademik, sehingga output dinyatakan bermutu 

apabila hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik baik dalam bidang 

akademik maupun non akademik tinggi. Keempat, yaitu outcome pendidikan. 

Pada dasarnya, outcome pendidikan mempertanyakan dampak dari program 

setelah output, dan bisa juga mengenai madrasah, sehingga outcome 

dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap dalam dunia kerja maupun 

lembaga-lembaga yang membutuhkan lulusan tersebut dan stakeholders 

merasa puas terhadap lulusan dari lembaga pendidikan tersebut” (Muthohar, 

2013: 135). 

Penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu menjadi tantangan yang 

harus dijawab oleh lembaga pendidikan dalam masa new normal. Sekolah 

harus senantiasa membuka saluran pendidikan dengan memberikan pelayanan 

pendidikan bermutu dan meningkatkan mutu sumber daya manusia. Untuk itu 

dilakukan berbagai upaya yang mendukung terwujudnya pembelajaran jarak 

jauh dengan mutu dan layanan yang lebih baik. Kegiatan penjaminan mutu 

pendidikan di masa new normal ini akan sangat membantu dalam menunjang 

kelancaran pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, para pemangku 

kepentingan harus bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan yang 

bermutu. 

Bagian dari komponen pendidikan yang berperan penting dalam 

meningkatkan mutu pendidikan adalah Kepala Sekolah. Manajemen 

kurikulum yang dipimpin oleh kepala sekolah dan rencana pembelajaran yang 

dibuat oleh pengajar disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Bersifat aktif dan harus siap dengan 

berbagai perubahan pada era new normal. Kepala  sekolah  memegang  

peranan  penting  dalam  menyusun kebijakan-kebijakan  terkait  manajemen  

krisis, supaya pendidikan tetap berjalan walaupun kondisi darurat. 
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Kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaga pendidikan mempunyai 

peranan penting untuk menentukan arah gerak lembaga pendidikan. “Kepala 

sekolah sebagai pemimpin menjadi pelaku utama dalam menentukan visi dan 

tujuan sekolah sebagai arah gerak lembaga yang sedang dipimpinnya. Visi dan 

tujuan sekolah tersebut menjadi landasan pembelajaran baik dalam lingkup 

akademis maupun non akademis untuk mencetak lulusan yang bermutu, 

terampil sesuai kebutuhan masyarakat” (Alifiyah, dkk., 2019). “Kemampuan 

pemimpin dalam menciptakan visi dan menerjemahkannya dalam tindakan 

nyata disebut visionary leadership. Pemimpin harus  merumuskan visi dengan 

melibatkan orang-orang atau tim untuk membantu merumuskannya. Visi dapat 

memuat sasaran kuantitatif  seperti target yang dinyatakan dengan  prosentase 

atau dapat menyatakan tahun pencapaian, dan dapat pula hanya 

menggambarkan kondisi di masa depan yang akan dicapai” (Bustari, 2019). 

“Pemimpin yang bervisi merupakan pemimpin pada era perubahan yang 

menjadikan visi bagi organisasi sebagai antisipasi dan proyeksi bagi masa 

depan yang tidak menentu” (Alma & Hurriyati, 2008:240). “Kepemimpinan 

yang memiliki visi merupakan pemimpin yang relevan dengan tuntutan school 

based management yang diharapkan dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

Pemimpin tersebut menjadi agen perubahan, menjadi penentu arah organisasi 

yang tahu prioritas, dan menjadi pelatih yang profesional serta dapat 

membimbing personil lainnya ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan. 

Dapat dipahami bahwa, visi merupakan kemudi bagi sebuah sistem dalam 

lembaga pendidikan dan kepala sekolah adalah pemegang kendalinya” 

(Alifiyah, dkk., 2019). 

“Kepala sekolah dalam cakupan kepemimpinan visioner merupakan 

pemimpin yang dapat bertanggung jawab dalam menetapkan arah organisasi, 

memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi organisasi, dapat 

memberdayakan karyawan untuk bertindak dan mendengarkan serta 

memperhatikan arus bawah, serta mengendalikan organisasi di posisi untuk 

mencapai potensi terbesarnya. Pemimpin visioner bertanggung jawab untuk 

menetapkan arah organisasi, berkomitmen padanya, memberdayakan 
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karyawan untuk bertindak, mendengarkan dan mengawasi umpan balik, dan 

membuat organisasi dalam posisi untuk mencapai potensi terbesarnya” 

(Nanus, 1992: 19). Berikutnya sebagaimana menurut Komariah dan Triatna 

(2015: 63), “visionary leadership merupakan pemimpin yang kerja pokoknya 

difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan. Kepemimpinan 

ini menuntut kepala sekolah sebagai manajer di sekolah untuk melakukan 

inovasi dan pengembangan madrasah  yang disertai dengan  pandangan jauh 

ke depan dalam mengembangkan madrasah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikannya secara efektif dan kompetitif”.  

“Pemimpin visioner tersebut mampu berkreasi dan menemukan strategi 

kepemimipinan inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan global 

dan tantangan lokal, serta mampu membaca kecenderungan masa depan 

dengan kekuatan insight dan prediksi ilmu. Sehingga pemimpin yang 

mempunyai visi atau visioner leadership tersebut, merupakan pemimpin yang 

diharapkan dalam sebuah lembaga pendidikan untuk melakukan perubahan 

yang lebih baik di masa depan” (Alma dan Hurriyati, 2008: 241). 

“Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan 

untuk memberi arti pada kerja  dan  usaha  yang  perlu  dilakukan  bersama-

sama  oleh para anggota organisasi  dengan  cara  member  arahan  dan  makna  

pada  kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas (Sanusi and 

Sutikno", 2009: 67). 

“Manajemen kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah 

kepemimpinan yang diawali dari tercapainya visi dan misi. Hal ini karena 

efektifnya suatu sekolah tergantung pada mutu pendidikan, sedangkan mutu 

pendidikan itu berhubungan dengan pencapaian visi dan misi” (Hidayah, 

2016: 29). “Untuk menghubungkan, mengarahkan, dan membawa organisasi 

sekolah mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, terdepan dan terkuat 

dipelopori oleh peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah haruslah visioner 

sehingga sangatlah cerdas dalam megamati suatu kejadian di masa depan dan 

dapat menggambarkan visi misinya dengan jelas. Peran kepala sekolah 

haruslah respons dan selalu tanggap terhadap setiap masalah, kebutuhan, 
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harapan serta selalu aktif dan proaktif dalam mencari solusi dari setiap 

permasalahan guna merealisasikan visi, misi dan tujuan sekolah (Waston dan 

Taryanto”, 2018).  

“Terdapat empat peran kepemimpinan visioner sebagai pemimpin yaitu 

sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih” (Nanus, 1992; 

22). Studi yang dilakukan Hadi (2019) menjelaskan “empat pilar 

kepemimpinan visioner yakni sebagai penentu arah, agen perubahan, juru 

bicara, dan pelatih. Pertama, sebagai penentu arah kepala sekolah memberikan 

kebijakan yang difokuskan pada penjaminan mutu pendidikan. Kedua, sebagai 

agen perubahan kepala sekolah memberikan inovasi-inovasi yang tertuju pada 

perkembangan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

penjaminan mutu pendidikan. Ketiga, sebagai juru bicara kepala sekolah 

melakukan sosialisasi visi dan keunggulan lembaga dengan melibatkan 

seluruh elemen lembaga. Keempat, sebagai pelatih kepala sekolah 

memberikan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta 

didik. Semua hal tersebut sebagai upaya kepala sekolah dalam penjaminan 

mutu pendidikan”.  

Kini, peran kepemimpinan tidak hanya 4 pilar tersebut. Hidayah (2016) 

menemukan 9 peran kepemimpinan visioner yaitu sebagai: “(1) penentu  arah,  

(2) perancang, (3) agen perubahan, (4) pelatih, (5) motivator, (6) juru bicara, 

(7) pemecah masalah, (8) bekerja di atas standar, dan (9) model. Demikian 

halnya dengan Muslimah (2018) menjelaskan peran kepemimpinan sebagai 

penentu arah, perancang, agen perubahan, pelatih, motivator, juru bicara, 

pemecah hambatan, bekerja di atas standar, dan sebagai model”. 

Sebagai agen perubahan, “kepala sekolah perbaikan-perbaikan terhadap 

seluruh sistem administrasi dan manajemen serta sumber-sumber daya yang  

ada untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai pelatih ia memberikan  

pembimbingan, pembinaan, menggerakkan dan memberdayakan civitas  

akademika. Sebagai motivator ia memberikan motivasi inspiratif kepada 

seluruh civitas akademika. Sebagai juru bicara ia melakukan banyak  

kerjasama dengan komponen internal maupun eksternal vertikal dan  
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horizontal, pemecah hambatan  ia  berusaha semaksimal  mungkin  mengatasi  

hambatan-hambatan  yang  ada  dengan mencari solusi terbaik.  Ia bekerja di 

atas standar dengan cara menyiasati peraturan supaya mutu hasilnya bisa 

melampaui standar yang ditetapkan. Sebagai model ia memberikan 

keteladanan melalui tutur kata, sikap dan perilaku kepada civitas akademika” 

(Muslimah, 2018).  

Peran kepemimpinan visioner yang dijalankan oleh kepala sekolah 

dalam kondisi pembelajaran jarak jauh di masa new normal menjadi sangat 

penting. Manjemen kepala sekolah akan diuji untuk mempersiapkan dan 

mengelola situasi darurat karena adanya Covid-19 ini, untuk memastikan 

bahwa proses pembelajaran di sekolah agar berjalan dengan baik.  Kepala 

sekolah di satu sisi harus mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam 

pembelajaran jarak jauh, sementara di sisi lain harus tetap berusaha agar 

pembelajaran yang dilaksanakan tetap memenuhi standar mutu pendidikan. 

Kemudian alasan mengapa penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 9 

Surakarta, karena SMP Negeri 9 Surakarta merupakan salah satu sekolah 

negeri yang bermutu. Hal ini didasarkan sebagaimana perkembangan di  SMP 

Negeri 9 Surakarta, yakni pada tahun 2017 dan 2018 ditunjuk LPMP Jawa 

tengah sebagai sekolah model SPMI. SMP Negeri 9 Surakarta juga telah 

terakreditasi dengan nilai A, kemudian pada tahun 2019 SMP Negeri 9 

Surakarta menjadi Sekolah Bermutu versi Direktorat Pembinaan SMP. 

Berdasarkan dari penelusuran sosial situation di atas, penelitian ini akan 

mengonsep Kepemimpinan Visioner dalam Penjaminan mutu pendidikan di 

SMP Negeri 9 Surakarta, dan agar penelitian ini terfokus, terarah, dan tidak 

meluas, peneliti membatasi penelitian ini pada peran kepemimpinan visioner 

dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta di masa 

Pandemi Covid-19. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai penentu 

arah dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta di 

masa Pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai 

perancang dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta 

di masa Pandemi Covid-19? 

3. Bagaimana peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai agen 

perubahan dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 

Surakarta? 

4. Bagaimana peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai pelatih 

dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta di masa 

Pandemi Covid-19? 

5. Bagaimana peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai 

motivator dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta 

di masa Pandemi Covid-19? 

6. Bagaimana peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai juru 

bicara dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta di 

masa Pandemi Covid-19? 

7. Bagaimana peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai pemecah 

hambatan dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta 

di masa Pandemi Covid-19? 

8. Bagaimana peran kepemimpinan visioner kepala sekolah untuk bekerja di 

atas standar dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 

Surakarta di masa Pandemi Covid-19? 

9. Bagaimana peran kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai model 

dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta di masa 

Pandemi Covid-19? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan visioner kepala sekolah 

sebagai penentu arah dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 

Surakarta di masa Pandemi Covid-19. 

2. Untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan visioner kepala sekolah 

sebagai perancang dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 

Surakarta di masa Pandemi Covid-19. 

3. Untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan visioner kepala sekolah 

sebagai agen perubahan dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP 

Negeri 9 Surakarta di masa Pandemi Covid-19. 

4. Untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan visioner kepala sekolah 

sebagai pelatih dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 

Surakarta di masa Pandemi Covid-19. 

5. Untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan visioner kepala sekolah 

sebagai motivator dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 

Surakarta di masa Pandemi Covid-19. 

6. Untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan visioner kepala sekolah 

sebagai juru bicara dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 

Surakarta di masa Pandemi Covid-19. 

7. Untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan visioner kepala sekolah 

sebagai pemecah hambatan dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP 

Negeri 9 Surakarta di masa Pandemi Covid-19. 

8. Untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan visioner kepala sekolah 

untuk bekerja di atas standar dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP 

Negeri 9 Surakarta di masa Pandemi Covid-19. 

9. Untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan visioner kepala sekolah 

sebagai model dalam penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 

Surakarta di masa Pandemi Covid-19. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini akan menghasilkan peran kepemimpinan visioner sebagai 

penentu arah, perancang, agen perubahan, motivator, juru bicara, pelatih, 

pemecah hambatan, bekerja diatas standar, dan model dalam penjaminan 

mutu pendidikan di masa pendemi covid-19. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pengawas 

Hasil penelitian ini oleh pengawas secara praktis dapat digunakan 

sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan untuk penjaminan mutu 

pendidikan di sekolah. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai 

landasan dalam membuat kebijakan untuk penjaminan mutu 

pendidikan di sekolah. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai landasan dalam 

melaksankan perbaikan dalam penjaminan mutu pendidikan di 

sekolah. 

d. Bagi Wali Murid 

Hasil penelitian oleh wali murid secara praktis dapat digunakan 

sebagai dasar usulan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di 

sekolah. 
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