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Introduction 

 Education is a key word in every effort to improve the quality of 

human life, in which it has a role and purpose to 'humanize human'. 

Education is essentially a process of quality of life ripening. Through the 

process, it is hoped that people can understand what the meaning and the 

essence of life is, and for what and how to carry out the task of life and life 

properly. That's why the focus of education is directed at the formation of a 

superior personality with emphasis on the process of maturation of logic, 

heart, morality, and faith. The peak of education is the achievement of the 

point of perfection of quality of life. 

 In the basic sense, education is the process of becoming, that is, to 

make a person become himself that grows in line with his talent, character, 

ability, and conscience intact. Education is not meant to print the character 

and ability of learners just like the teacher. The process of education is 

directed at the process of functioning all the potential learners humanely so 

that they become themselves who have the ability and superior personality. 

 As a process, education is interpreted as all actions that have an 

effect on changes in character, personality, thought, and behavior. With 

thereby, education is not just a teaching in the sense of transferring the 

activities of science, theory, and academic facts alone, as well as the printing 

of a certificate alone. Furthermore, education is essentially a process of 

liberation of learners from ignorance, incompetence, helplessness, 

unrighteousness, dishonesty, and from the bad heart, attitude, and faith 

(Mulyasa, 2011: 2). Similarly, as a process of scientific transformation to 

existing learners, it is necessary to have a situation in educational institutions 

or schools that are leaders who understand the situation and broad-minded, 

and the existence of a culture that allows the creation of a comfortable and 

relevant atmosphere for educational purposes to be achieved (Fullan, 2007) 

 Based on the above meanings, the complexity of the existing 

education system in Indonesia in particular and the ASEAN countries in 

general today requires a global leadership that is capable of understanding 
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the dynamics of regional development but still in the corridors of the cultural 

distinctiveness of each country. In this regard, the quality of education can 

be interpreted as a process of transforming the insight and internalization of 

values by educational leaders in schools, and also the uniqueness of a 

country in the dynamics of the development of competitive education 

(Carter, 2002). 

 Competition in the era of the ASEAN Economic Community 

(AEC) will increase, this is because AEC not only open the flow of trade in 

goods or services, but also the professional labor market. Education as a 

quality Human Resource (HR) printer is the answer to that need. Therefore 

improving the quality standard of the school is a must so that the graduates 

are ready to face the competition. To achieve success in the competition in 

the dynamics of educational development, it is necessary to improve the 

quality standards of schools, one of which is by strengthening educational 

actors, namely leadership of the headmaster (Davies, 2009). 

 As a single market based on ASEAN production it has five main 

elements: (1) free flow of goods, (2) free flow of services, (3) free flow of 

investment, (4) free capital flow, and (5) skilled work. One of the key 

components of the ASEAN Economic Community (AEC) is the ASEAN 

Framework Agreement on Trade in Services (AFAS), in which the 

agreement ultimately leads to the continuous expansion of service 

commitments towards the flow free start in 2016 with flexibility that 

includes the liberalization of business services, professional services, 

construction, distribution, education, environmental services, health services, 

maritime transport, telecommunications, and tourism.  

 One of AFAS's targets is to provide recognition of education or 

experience, requirements, licenses or certificates called Mutual Recognition 

Arrangement (MRA). Thus Indonesia is faced with open competition in 

terms of competence. Based on these conditions, how is Indonesia's position 

in front of other ASEAN countries? Can the results of Indonesia's education 

quality compete? How can transformational leadership lead to a global 

transition? 

 Based on data from the Global Competitiveness Index 2015, 

Indonesia ranks 37th from 140 countries. While Singapore occupies the 2nd 

position, 18th Malaysia, 32th Thailand, 47th Philippines, 56th Vietnam, 83th 

Laos, 90th Cambodia, and Myanmar are in the 131th position (Global 

Competitiveness Index, 2015). Indonesia's human development index has 

increased compared to previous years. But it still needs hard work to 

improve in the arena of other countries, especially in ASEAN. The 

Indonesian government is relentlessly making efforts to improve the quality 

of education. Various policies and strategies have been implemented, such as 
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curriculum changes to achieve national education objectives mandated in the 

Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2003 on National 

Education System. It is necessary to optimize the role of the educational 

component to achieve a high leap in improving the quality of human 

resources in the current era of the ASEAN Economic Community (AEC). 

 In view of the history of Indonesia, the founding fathers of 

Indonesia, the first president of the Republic of Indonesia, Ir.Soekarno (in 

Samani & Hariyanto, 2011) stated that "This nation must be built by 

prioritizing character building, because this character building will make 

Indonesia a great nation, advanced and glorious, and dignified, if the 

character building is not done, then the nation of Indonesia will be the 

coolie". 

 Meanwhile, in the national policy (Permendikbud No. 21 Year 

2015) on strengthening character education mentioned that the development 

of the nation's character is a fundamental requirement in the process of 

nation and state. Since the beginning of independence, the Indonesian nation 

has been determined to make the development of nation character as an 

important material and not separated from national development. It is also as 

mandated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System 

which in article 3 affirms that "National education is functioning to develop 

the ability and form the character and civilization of dignified nation in order 

to educate the life of the nation, aims to develop the potential of learners 

become a man of faith, fear Allah Almighty, be noble, healthy, 

knowledgeable, capable, creative, independent, and become a democratic 

and responsible citizen. " 

Education in Indonesia Facing MEA 

 Education is one of the most important things to prepare 

competitive human resources in achieving success in the era of globalization. 

Education is a major pillar for the progress of a nation (Soutworth, 2002: 

Shockley, 2008; Briggss, et al, 2012; Menzies & Baron, 2014). Based on 

this, education should be a priority for development, not excluding other 

sectors. 

 To promote education not only by changing the curriculum and 

equipping the facilities and infrastructure, but also pay attention to the 

development of Human Resources (HR) who will carry the education. 

Therefore, to achieve a better education in the future, the main priority for 

this is the improvement of human resources  through quality education and 

evenly to all levels of society, and the most important is to raise awareness 

for every element of society as well government and parties concerned to 

improve themselves (Hermino, 2015) 
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 At the end of 2015 the era of the ASEAN Economic Community 

(AEC) was officially put into effect. This implementation not only affects 

the economic sector, but also other sectors, especially those that need to be 

observed also is the education sector as a capital to build competitive human 

resources. The Era of the ASEAN Economic Community (AEC) needs to be 

welcomed by the world of education in Indonesia quickly, so that Indonesia's 

human resources are ready to face increasingly tight competition with other 

countries. 

 In this regard, the direction of education in Indonesia in the era of 

globalization of the AEC needs to pay attention to four issues, namely 

mastery of innovation, networking, mastery of technology, control of natural 

resources. To that end, education in Indonesia should be more emphasis on 

these four capabilities to improve progress in Indonesia. 

 In this regard, the education system in Indonesia must be really 

able to equip the competence of its students to innovate and to build 

networking. Innovation competence can be done with improvement of 

various existing learning system. The learning system can be implemented 

appropriately if there are three things, namely: (1) innovative and 

knowledgeable transformational education leader, and has a clear and 

focused vision; (2) the existence of a school culture that supports the 

sustainability of the existing educational system; and (3) the quality of 

learning that is adequate that can support the process of learning activities 

that exist because students will be taught how to work creative and 

innovative. While the competence of network building is done by developing 

attitude and managing human resources such as, leadership, cooperation and 

communication (Stromquist, 2002; Loomis, et al, 2008; Mason, 2013; 

Wagner, 2013). 

 Referring to the above understanding, the increasing role of 

government in solving education problems in Indonesia one of them can be 

through the allocation of adequate education budget accompanied by the 

proper supervision of budget execution, in order to really be utilized to 

improve education in Indonesia, such as school infrastructure development 

program  throughout Indonesia, establishing a more representative 

curriculum in order to explore the potential of students (not just hard skill, 

but also soft skill). This is also the case in Stromquist (2000); Day, et al, 

2000). Tatto (2006) that the development of education in a country needs to 

be based on the national education strategy plan of the country by taking into 

account the development of globalization, and the equitable distribution of 

education that can be accepted as national policy in the field of integrated 

education. 
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 In this regard, the Government of Indonesia should pay more 

attention to the quality, distribution and welfare of teachers in Indonesia in 

terms of geographical justice, since the Master is one of the milestones to 

support the course of the educational process, and play an important role in 

creating students who are intelligent, skilled, moral and knowledgeable 

large. So it is also appropriate for the government to make regulations to 

achieve quality education, and can be reached by all levels of Indonesian 

society, besides it is necessary to coach the leadership of the principal as a 

motor of achievement of educational goals (Hermino, 2015). 

 Thus, the principal's leadership, teacher leadership, and students 

are equipped with sufficient knowledge, skills, and attitudes, then Indonesian 

education graduates will have the confidence and high motivation to develop 

themselves optimally, so it can be believed that Indonesia in The future will 

be able to compete globally in the era of the ASEAN Economic Community 

(AEC). 

 

Leadership in Character Education 

 Some research conducted by previous researchers (Misco, 2007, 

Chattopadhay, 2013; Wagner, 2013; Young, 2015; Williams, 2015) suggests 

that the power of educational leadership in the era of globalization with the 

dynamics of complex quality competition requires visionary leaders who can 

produce Policy and operationalization of the work of the citizens of the 

school on the basis of vision, passion and clear dedication of work to achieve 

educational goals at the school he leads. The existence of a clear educational 

vision that is consistently run by educational leaders should also be 

supported by cultural changes that are more oriented towards the quality of 

both process and educational outcomes. Thus, the important thing that 

positions itself as a leader of education that is broad-based on the attainment 

of the quality of education in the era of globalization is that can give a strong 

influence on the effectiveness of educational attainment (Berg, et al, 2013; 

Hewitt, et al, 2014; Severson & DeStefano, 2014). 

 Referring from the above understanding it can be interpreted that 

the leadership of education that is knowledgeable and can transform the 

cultural values that exist in the school is very necessary Principal in run of 

mandated tasks. Many models of leadership can be embraced and applied in 

various educational institutions or schools, but the relevant leadership model 

to be applied in schools in today's era of globalization with a high degree of 

competitiveness is transformative learning leadership. It is also as stated in 

(Hermino, 2014; Daryanto, 2013, Nasution, 2010) that in the era of 

globalization and the complexity of the development of education world, the 
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role of educational leadership is not merely instructional, but the education 

leader or a principal should be able to act as a guide and introduction of the 

transformation of experience, knowledge, and skills to the citizens of the 

school they lead, in order to produce human resources of character. 

 Observing the quality of education that will be generated to 

existing learners, it can be interpreted that the principal as an educational 

leader in the educational unit he leads is expected to focus the leadership of 

learning that is transformative in order to produce better learning 

achievement and student character than the head schools that focus less on 

the leadership of transformative learning. Ironically, most schools have not 

yet adopted a transformative leadership model, requiring effective 

transformative leadership to improve the professionalism of educators (Deal 

& Peterson, 2003) and produce outstanding and characterized graduates. 

Thus, through the leadership role of transformative education will produce 

qualified learners in facing global competition especially in the era of 

ASEAN Economic Community (AEC), namely that it is necessary human 

resources are superior and have the ability to compete with reliable 

competitors. 

 

Leadership of Education in the Era of AEC and Globalization. 

 The word globalization comes from the word global, which 

literally means worldwide or universal, universal, universal. The word then 

becomes a term that refers to a state in which a country with another country 

is united. Territorial, cultural, and other boundaries are no longer a barrier to 

unification. Thus literally, globalization means the unification of the various 

countries that exist on this globe into one entity. Globalization is a process of 

making something (thing or behavior) as a feature of every individual in this 

world without being constrained by the region (Schein, 1985; Reeves, 

Stromquist, 2002; 2006; Mason, 2013). 

 With regard to transformational of education leadership, according 

to Robbins (2005), transformational leadership is a leadership where leaders 

are able to inspire their staff to better prioritize organizational progress rather 

than self-interest, and be able to give good attention to staff and be able to 

change awareness of the Staff to be able to work together optimally and see 

the organization as a whole unified perspective to achieve the goal. 

 Bass & Riggio (2006) defines transformational leadership as a 

form of (education) leadership in which leaders are able to expand and 

enhance their members' working interests, or leadership systems in which 

leaders are able to trigger sensitivity and acceptance of the mission's vision 
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and objectives, and where leaders have control over their members explore 

their own potential for the sake of organizational progress. 

 Based on the above meanings, then in facing the development of 

education in the era of globalization is more complex and with high 

competitiveness, it is necessary leaders of education who can transform the 

charisma, inspiration, intellectual stimulant, and individual considerations 

for the benefit of the staff as a whole and the development of educational 

institutions He leads in accordance with the vision, mission, and educational 

goals to be achieved (Soutworth, 2002: Hallinger, 2003; Moolenaar, et al, 

2010; Balyer, 2012; Rodriguez, 2014). 

 Referring to the above understanding, transformational leadership 

in the field of education, especially in Indonesia in addressing the era of 

Globalization in the ASEAN Economic Community is a leadership that can 

combine three behaviors, namely charisma, individual consideration, and 

intellectual stimulation. Furthermore, that when education involves 

welcoming the ASEAN single market since the end of 2015, the role of 

transformational leadership is to prepare skilled, sensitive and critical human 

resources. Skilled at work, problem-sensitive and critical in role. These three 

skills are absolute in the Asean single market. The single market in the era of 

globalization can not be understood from the economic aspect alone, but also 

from non-economic aspects which one of them is in the field of education 

(Torres, 2002, Soutworth, 2002; Tatto, 2006; Loomis, et al, 2008; 

Moolenaar, et Al, 2010). Such understanding also needs to be built and 

internalized in order for Indonesia to become an independent and dignified 

country. Independent means to be free from other nations' interventions in 

determining the direction of its policies, including the policy of educating 

and prospering its people through education, and having dignity means 

cooperating with other nations without losing its identity, and this can be 

optimized through character education in schools. 

 Competition of the quality of education in Indonesia also needs to 

be considered wisely in accordance with the goals of education in Indonesia. 

Nevertheless, the dynamics of global education competition in ASEAN in 

the era of ASEAN Economic Community (AEC) can not be avoided by the 

education system in Indonesia, and the implementation of the spill  towards 

global competition in education is of course based on educational leadership 

that has a broad insight, Can combine logic thinking, analytical thinking, and 

creative thinking in leading the educational institutions that are the 

responsibility. The ability of educational leaders in today's era of 

globalization must also require the freedom of responsible innovation, 

mandated by him in developing ideas in the way of leading educational 

institutions maximally (Burbules, 2000; Northouse, 2001) 
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The Principal's Role 

 The dual role of the principal in leading the school as the 

education leader and the school manager he leads; as a school leader to 

tarnish the running of the school organization's organization and produce 

outstanding and good-natured students; and as a guardian of all the citizens 

of the school together to work together to advance education in the school, 

and became the inspiration of school change and improvement. This 

condition is also as stated by John C. Maxwell (in Simon, 2010) that in order 

to advance in the leadership of the school, the principal needs to put the 

interests of the school first. True leaders are serving, serving others, serving 

their interests, and in doing so will not always be popular, will not always be 

impressive. This opinion is also in line with that stated in Mulyasa (2011) 

that in a simple way the principal's leadership can be interpreted as a way or 

effort of the principal in influencing, encouraging, guiding, directing, 

empowering and mobilizing teachers, staff, learners, students, school 

committees, education boards, and other related parties, to achieve the 

character education goals. 

 The principal as a leader as well as manager in the implementation 

of character education in schools, and teachers are leaders and managers in 

the implementation of character education in the classroom (Wiyani, 2012). 

The principal instructs the teacher to lead and manage the students through 

the transformation of noble values based on existing rules as well as the 

particularities of educational values that exist in the school he leads. Against 

this also as stated by World Bank (1999) in Rivai & Pure (2009: 789) "Give 

people a handout or a tool, and they will live a little better. Give them an 

education, and they will change the world ". To this, the principal at the 

school needs to emphasize to the teachers to prepare the Lesson Plans as 

well as to include indicators of strengthening character education to be 

achieved in the learning. 

 

Closing  

 Globalization and the AEC have a strong and emerging influence 

on the evolving dynamics of education today, and have also made their way 

into educational policies in ASEAN countries generally and at the national 

level in Indonesia in particular, which in the process affect the role of 

existing educational leadership, And education for their students. 

 From the overall description, it can be concluded that entering the 

era of the ASEAN Economic Community (AEC) today as the era of 

globalization of the region brings attention to the observation of education in 

Indonesia in particular. Preparing quality resources and efforts to achieve a 

quality education that requires a broad educational leadership role that is 

broad-minded and able to internalize the values of leadership and transfers to 
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the citizens of the school for the advancement of education at educational 

institutions led. 

 Transformative of educational leadership is an effort to produce a 

competitive education and produce learners who have integrity of 

personality, discipline, creative, innovative, and competitive attitude. The 

professionalism of educational leadership as a transformational leader needs 

to have competence, transparency, efficiency, and high quality. 

Competencies need to be owned by a leader of education in order to face the 

global era: the ability of anticipation, the ability to identify and solve 

problems, the ability to accommodate, the ability to reorient, generic 

competences, self managing skills, abilities of managing people and tasks, 

Mobilizing innovation and change. In the current globalization then learners 

need to have: science and technology are capable, has a personality or 

character is strong and well, and has the ability to compete with learners in 

general in the ASEAN region in particular and the international region in 

general.  
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Introduction 

 The principal is a strategic position. That's because the principal 

has a role and a task that is very decisive quality of school. Whether or not 

the implementation of the school depends on the qualifications and 

competence of the principal. A school principal lacking an educational 

qualification that does not meet the requirements, will cause the school to be 

of poor quality. Similarly, the principal's competence.  The principal who 

lack adequate competence, it will cause poor quality of school. 

 The Government of Indonesia has a concern to ensure that the 

principal meets the required qualifications and competencies. One of them is 

having issued the Regulation of the Minister of National Education No. 13 of 

2007 dated 17 April 2007 on Principal Standards / Madrasah. The regulation 

is an operationalization of Government Regulation Number 19 Year 2005 on 

National Education Standards. Minister of Education Regulation no. 13 Year 

2007 contains about minimum requirements or minimum standards that must 

be met to become principal. The principal's standard consists of qualification 

standards and competency standards. 

 The principal qualification standard consists of a minimum of 

graduates from S1 (undergraduate), age not more than 56 years old, having 

experience as a minimum 5 year teacher, having minimum grade IIIc or 

equivalent, having educator certificate, and certificate of graduation as 

prospective principal. The competency standard consists of personality, 

managerial, entrepreneurship, supervision, and social competence 

(Permendiknas No. 13/2007). The principal's standard has now run for 10 

years. However, until now has not run in accordance with these standards 

(Sasongko, 2011). There are still a number of headmasters who do not have 

a certificate of graduation as a candidate for headmaster, become an 

inexperienced principal as a teacher at the school level, and competence 

implementation is considered incompetent (Bandur, 2009; Sasongko, 2011, 

Sasongko, 2015). This condition indicates that the implementation of 

principal standards has not been effective. 
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 Implementation of the principal standards that have not been 

effective, very worrying when faced with the era of ASEAN economic 

society (AEC). The era has been implemented since early January 2015. In 

this era of business between ASEAN countries without being restricted. This 

condition demands superior quality of human resources and is able to 

compete with other countries. When human resources lack good quality, it 

will be left behind from other countries. According to Burton (2009) and 

David, Nguyen, Wong, and Choy (2016) a country can compete with other 

countries, if the standards are the same. Thus, the same standard is a 

country's requirement to compete in the AEC era (Wang, Gurr, and 

Drysdale, 2016). 

 The standard condition of the principal that has not been 

effectively implemented in Indonesia will have a negative impact on the 

quality of the nation and the State. The consequences of the AEC 

educational setting are the need to improve the implementation of the 

principal's standards (Militello, Fusarelli, Alsbury, and Warren (2013) .This 

new set of standards is expected to experience a number of new challenges 

that need to be studied and examined in more depth, Used as the basic 

material for improvement and improvement of the implementation of 

principal standards and principals performance it self. 

 The problems of this research are: "How is the new challenge in 

implementing the principal standard in the AEC era?" The problems are 

described in the research focus: (1) Is the principal standard has been 

effectively applied in order to face the AEC era ?; (2) What types of new 

challenges are faced in implementing the principal standards in the AEC era 

?; And (3) How can solutions to these new challenges be addressed 

effectively? 

The purpose of this study is to describe new challenges in the application of 

principal standards in the AEC era. The benefits of this research are as a 

practical material for the improvement and improvement of principal 

standards in the AEC era, as a basis for guiding principals' performance in 

order to take part in the ASEAN region, and as a theoretical study material 

for further research and scientific studies. 

 This study used descriptive qualitative method. This method can 

describe the new challenge of standard principal implementation in facing 

AEC era in detail, naturally, contextually, and presented narratively (Burn, 

2009 and Miles and Huberman, 2007). The subject of research is principal 

and supervisor at various level of school in Bengkulu province. Subjects and 

research respondents were chosen purposively (sampling purposive) taking 

into account the representation of institutions and the deepening of data 

collected (Burn, 1995). Data collection techniques were conducted with in-
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depth interviews, observations, and focus group discussions. Data analysis 

was performed by inductive, circular, continuous, from beginning to end 

(Burn, 1995 and Miles and Huberman, 2007). Techniques to improve the 

validity of data and information are done by check-recek, trianggulasi, peer 

debriefing, negative case analysis and audit trail (Miles and Huberman, 

2007). 

   

Discussion 

 The results of research at various levels of schools in Bengkulu 

province indicate that there are a number of new challenges in implementing 

the principal standard in the AEC era. According to principals and 

supervisors, the challenge is the impact of the AEC regional policy. They are 

generally not too worried about the regional policy. They are more obedient 

to superior orders than to face global challenges. Even so, they are ready to 

accept any consequences when the government issues a policy of having to 

compete with neighboring countries. 

 In the era of AEC the condition of applying the principal standard 

has not been implemented effectively. Though the principal comes from 

schools that have accreditation A (superior). This can be seen from the 

standard points of the principal that have not been fully fulfilled as the 

Minister of National Education Regulation no. 13/2007. Judging from the 

qualification standard there are still a number of principals who are 

appointed as principals do not have a certificate of the principal. Similarly, 

their appointment is not linear in accordance with the level of school in 

which it is assigned. Like a high school teacher, he was assigned to be the 

headmaster of a junior high school. So do the others. This condition is 

contrary to Ministerial Regulation 28/2010 regarding the assignment of 

teachers as principals. There is even a principal assigned across the school 

level. Like a high school principal becomes the first principal. Vice versa. 

This condition is the impact of the regional autonomy policy that is chaotic. 

 In the standard of competence, not all competence items can be 

fulfilled by the principal. Almost all the principals have not been able to 

meet the points of competence of personality, managerial, entrepreneurship, 

supervision, and social. As in the personality competence of noble character 

and integrity, there are a number of principals who go to jail for doing acts 

of corruption. In managerial competence, there are a number of school 

principals are less able to manage the school well, because not experienced 

and have no willingness to learn. In entrepreneurial competence, there are a 

number of principals just doing routines without innovation and effort. In the 

supervision competence, there are a number of principals who do not 
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understand academic supervision of teachers. Similarly, with social 

competence, the principal is less able to cooperate with other parties for the 

benefit of the school. The main factor causing them has not been able to 

meet the principal's standards due to the appointment of those who do not 

meet the operational standards of the procedures in accordance with the 

regulations set by the government, regional autonomy policies that tend to 

corruption, collusion and nepotism, and stransactional political.  

 The standard condition of the principal that has not been 

effectively implemented, indicates that the ability of headmaster has not 

been national standard. This means that in the face of the AEC era must still 

be fostered its performance. As stated by Militello, Fusarelli, Alsbury, and 

Warren (2013) that the ability of principals who are less standard, it needs 

professional coaching continuously. The guidance of principals' performance 

is an inseparable part of the recruitment process (Burton, 2009; Sasongko 

and Sahono, 2016). The point is that the assignment of the principal should 

meet the qualification and competency standards as the Minister of National 

Education Regulation no. 13/2007 and No. 28/2010. 

  The next result of the research is that the principal has the view 

that the presence of AEC is a necessity. Therefore it must be faced as is. This 

is because it needs to be adjusted to the policy and support the availability of 

funds from the government. Applying the principal's standard in the AEC era 

is bound to face a number of new challenges. New challenges include the 

need for additional special qualifications of principals have a minimum 

TOEFL graduation certificate with a score of 500 or equivalent. That's 

because as a condition to be able to communicate with foreigners. On social 

competence it is necessary to increase the management of foreign 

cooperation for the benefit of the school. A number of other new challenges 

are being able to develop a standardized ASEAN curriculum, ASEAN-

standardized school accreditation, able to create schools as a vehicle for 

ASEAN community studies, have adaptive skills and create a harmonious 

educational society in the ASEAN region. The new challenge is the essence 

of being able to create this educational institution as the container of a 

harmonious ASEAN family. They hope that when becoming an ASEAN 

family, it is not necessary to compete, compete, and cause less harmonious 

fluctuation. 

 New challenges in applying national standards on principals need 

to be improved. This is so that the qualifications are the same as other 

countries. When the standard is the same, it will be able to compete well 

(Wang, Gurr, Drysdale, 2016). Sinkler and Toft (2000) suggests that school 

standards be truly healthy, through coaching principals. The new challenge 

in the form of communication ability with other nations is a key requirement 
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for cooperation (Wang, Gurr, Drysdale, 2016, Militello, Fusarelli, Alsbury, 

and Warren, 2013). If this ability is not owned by the principal, it will have 

an impact on the performance and quality of schools that are less good. 

Similarly, standard school curriculum standards, accreditation and other 

standards are required. 

 The results also reveal that the solution for the new principal 

challenge can be effectively overcome by raising the principal based on 

superior ability, strengthening self-improvement ability in English and 

language proficiency in ASEAN countries, establishing harmonious 

cooperation as one ASEAN family, Standards of principals similar to other 

ASEAN countries, and the need for cost support from the government. 

 The above-mentioned solution shows that the principal has a 

strong commitment to the AEC era. They agreed that the increase of the 

principal should start from the appointment in accordance with the 

established standards. This condition is a major requirement for the 

improvement of principals' performance (Bandur, 2009; Burton, 2009; 

Sasongko, 2011; and Sasongko, 2015). Similarly, other solutions, such as 

improving communication skills, enforcing the same standards, and cost 

support are also key to success for harmonious international relations 

(Sasongko and Sahono 2016, David Nguyen Wong and Choy 2016) 

  

Conclusion 

 The research conclusions show that there are a number of new 

challenges in the implementation of principal standards in the AEC era. The 

new challenges include the addition of special qualifications of the principal 

having a minimum TOEFL graduate certificate with a score of 500 or 

equivalent. On social competence it is necessary to increase the management 

of foreign cooperation for the benefit of the school. Another new challenge 

is the ability to create a standardized ASEAN curriculum, accreditation of 

ASEAN-standard schools, the ability to create schools as a vehicle for 

ASEAN community studies, have adaptive skills and create a harmonious 

educational society in the ASEAN region 
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Pendahuluan 

Penguatan – perihal (perbuatan, usaha) menguati atau menguatkan 

(KD Edisi Keempat: 836). Oleh hal yang demikian penguatan 

kepemimpinan dirumuskan sebagai upaya atau usaha yang berkaitan 

kepemimpinan dan pengurusan pendidikan dalam konteks ‘pembelajaran 
karakter’, yakni sifat (ciri) perwatakan yang membezakan seseorang 

daripada yang lain. Dalam erti kata lainnya merujuk kepada ‘pembinaan 
modal insan’ dalam konteks era globalisasi. 

Pengajaran dan pembelajaran adalah elemen yang sememangnya tidak dapat 

dipisahkan dalam konteks pendidikan. Tanpa proses pengajaran dan 

pembelajaran nescaya pemindahan ilmu dan kemahiran tidak akan terjadi 

dalam usaha untuk mengekal dan melestarikan peradaban sesuatu bangsa 

yang berasaskan kepada pembinaan karekter seseorang sebagai unit atau 

unsusr di dalam sesuatu masyarakat. Lantaran itulah diperlukan untuk. 

Melalui proses pengajaran dan pembelajaran jugalah akan membolehkan 

sesuatu kemahiran itu dikuasai dan dipindahkan. Semuanya ini seharusnya 

terangkum dalam suatu falsafah yang menghendaki agar lahirnya karekter 

(modal insan) sebagai produk yang bukan sahaja boleh membangunkan 

karekter masing-masing, malahan boleh diupayakan untuk menjadi unsur 

yang produktif dalam proses pembangunan sesebuah negara. 

Pembelajaran 

Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik 

dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif 

yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap 

(aspek afektif ), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta 

didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu 

pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya 

interaksi antara guru dengan peserta didik. Pembelajaran adalah proses 

mailto:ipul62@um.edu.my
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interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (UU No. 20/2003, Bab I Pasal 

Ayat 20). Istilah “pembelajaran” sama dengan “instruction atau 
“pengajaran”. Pengajaran mempunyai arti cara mengajar atau mengajarkan. 
(Purwadinata, 1967, hal 22). Dengan demikian pengajaran diartikan sama 

dengan perbuatan belajar (oleh siswa) dan Mengajar (oleh guru). Kegiatan 

belajar mengajar adalah satu kesatuan dari dua kegiatan yang searah. 

Kegiatan belajar adalah kegiatan primer, sedangkan mengajar adalah 

kegiatan sekunder yang dimaksudkan agar terjadi kegiatan secara optimal. 

Pengajaran 

Pembelajaran dianggap sebagai perolehan maklumat dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan. Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat bermula 

sabaik sahaja dilahirkan. Pembelajaran bukan setakat merangkumi 

penguasaan pengetahuan kemahiran semata-mata, tetapi perkembangan 

emosi, sikap, nilai estetika dan kesenian serta ciri dalaman juga dipengaruhi 

oleh pembelajaran. Daripada huraian yang diberikan oleh ahli-ahli psikologi 

pendidikan tersebut , dapatlah disimpulkan bahawa walaupun pengertian 

pembelajaran yang diberikan berbeza antara satu sama lain, terdapat juga 

persamaan di antara huraian ini. Kesemua definisi ini memberi penekanan 

kepada perubahan tingkah laku seseorang sebagai ukuran berlakunya 

pembelajaran. Apakah aspek perubahan tingkah laku tersebut? Benjamin S. 

Bloom menyatakan bahawa pembelajaran manusia berlaku dalam 3 bidang 

iaitu: 1) Bidang kognitif, 2) Bidang afektif, 3) Bidang psikomotor. 

Namun dari satu sudut yang lain, kita seolah-olah terlepas pandang dari 

rempuhan arus globalisasi yang menuntut agar masyarakat kita khususnya 

ikut serta dalam hal ini. Era Teknologi Maklumat (TMK) adalah sebagai 

pemangkin dalam proses penguasaan ilmu seolah-olah masih kelihatan 

terasing dari dunia akademia, namun tidaklah sehingga ditinggalkan terus 

daripada merenangi arusnya. Oleh hal yang demikian. Sebagai medium 

penyampaian ilmu dalam dunia tanpa sempadan ini, kita harus berani dan 

bersedia untuk mendepaninya agar kita tidak dihanyutkan arus 

perkembangannya yang semakin pesat dan begitu memberangsangkan dalam 

pemerolehan ilmu pada hari ini. Kita juga harus menyedari dan bersaing 

dengan negara-negara lain yang sudah pun menjalankan kajian-kajian yang 
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tuntas untuk menghadapi era yang akan muncul selepas berakhirnya era 

teknologi maklumat. 

Pendidikan Karekter 

Ratna Megawangi mengemukakan pendapat bahwa pendidikan 

karakter adalah pendidikan yang mengukir karakter (akhlak) melalui proses 

knowing the good, loving the good, acting the good yaitu proses melibatkan 

aspek kognitif, emosi dan fisik sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi 

habit of the mind, heart dan hands. Membangun karakter memerlukan 

sebuah proses yang simultan dan berkesinambungan yang melibatkan 

seluruh aspek baik kognitif yang diaplikasikan dalam knowing the good, 

emosi yang diaplikasikan dalam loving the good, fisik yang diaplikasikan 

dalam acting the good. Oleh karena itu pendidikan karakter merupakan 

usaha aktif untuk membentuk kebiasaan baik.  

 

Era Globalisasi 

Istilah era globalisasi terdiri dari dua kata, yaitu era dan globalisasi. 

Era berarti tarikh masa, zaman; sedangkan globalisasi berarti proses 

mengglobal, proses membulat, proses mendunia. Dengan demikian era 

globalisasi yang kadang juga disebut era mondialisasi itu berarti zaman yang 

di dalamnya terjadi proses mendunia. Proses mendunia ini yang terjadi sejak 

tahun 1980-an itu terjadi di pelbagai bidang, misalnya di bidang politik, 

bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang agama; terutama sekali di bidang 

teknologi. 

 

Objektif 

1. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia 

dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan 

standard (kualiti), merapatkan jurang pencapaian (ekuiti), mengukuhkan 

perpaduan dalam kalangan murid, serta mengoptimumkan kecekapan sistem.  

2. Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem 

pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 9 tahun akan datang.  

3. Menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif 

merangkumi perubahan penting dalam Kementerian bagi memenuhi 

permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat, serta mencetus dan 

menyokong transformasi perkhidmatan awam.   
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Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) – diluluskan oleh kabinet pada 

14 Disember 1988 

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah 

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu 

untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, 

rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada 

Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang (i) berilmu 

pengetahuan, (ii) berketrampilan, (iii) berakhlak mulia, (iv) 

bertanggungjawab dan (vi) berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta 

(vii) memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran 

masyarakat dan negara. 

 

Dalam persaingan global yang semakin sengit ini, negara kita perlu 

bergerak lebih pantas ke hadapan. Walau bagaimanapun, pentaksiran pada 

peringkat antarabangsa menunjukkan pencapaian murid kita dalam beberapa 

bidang penting seperti Bacaan, Matematik dan Sains masih rendah 

berbanding murid di negara-negara maju. Misalnya, daripada 74 buah negara 

yang mengambil bahagian dalam ujian Programme for International Student 

Assessment atau PISA 2009, murid Malaysia berada di tempat sepertiga 

terbawah bagi Bacaan, Matematik dan Sains. 

Hal ini perlu diatasi segera sekiranya negara kita ingin mengorak 

langkah lebih pantas dalam perlumbaan menuju negara maju. Tidak ada 

jalan pintas untuk kita melakukannya. Tidak ada tongkat ajaib yang boleh 

menjelmakan hasil yang terbaik dalam sekelip mata. Sebaliknya, kita perlu 

akur dengan realiti semasa, jujur melakukan pembetulan dan mengambil 

langkah berani untuk melonjakkan prestasi pendidikan negara. 
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Matlamat dan Pendekatan 

Kementerian Pelajaran akan mengorak langkah dalam menghasilkan 

suatu sistem pendidikan negara yang berteraskan lima ciri aspirasi utama 

iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Di samping itu, pada 

peringkat murid-murid pula, pelan ini menyasarkan 6 ciri aspirasi utama 

iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran 

dwibahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional. 

Dalam merangka Pelan ini, 9 bidang keutamaan yang dikenal pasti hasil 

daripada Laporan Penilaian Pendidikan Negara telah diperhalusi. Sembilan 

perkara tersebut ialah: (1) memartabatkan profesion keguruan; (2) 

meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah; (3)  meningkatkan kualiti 

sekolah; (4) memantapkan kualiti kurikulum dan pentaksiran; (5) 

meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa; (6) mengukuhkan pelibatan ibu 

bapa, sektor swasta dan masyarakat sebagai rakan kongsi dalam pendidikan; 

(7) meningkatkan kesediaan murid untuk merebut peluang dalam pendidikan 

tinggi dan pasaran kerja; (8) memperbaiki kecekapan dan keberkesanan 

pengurusan sumber; dan (9) membina kemampuan serta keupayaan sistem 

penyampaian pendidikan. 

Daripada keseluruhan 9 bidang keutamaan ini, Kementerian telah 

mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan 

perubahan yang diingini oleh seluruh rakyat Malaysia. Sebahagian daripada 

anjakan ini merupakan perubahan strategi dan hala tuju pendidikan, 

manakala anjakan yang lain merupakan perubahan operasi yang telah dan 

sedang dilaksanakan. Sama ada perubahan bersifat strategi atau operasi, 

semuanya menggambarkan perubahan amalan semasa. 

 

11 anjakan 

Anjakan pertama (1) iaitu, menyediakan Kesamarataan Akses Kepada 

Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa. Hakikatnya, hari ini, murid 

dikatakan telah berjaya menguasai ilmu apabila mereka berupaya 

menganalisa maklumat, berfikir secara kritis, mengaplikasi ilmu secara 

kreatif dan berkomunikasi dengan berkesan. Inilah ciri-ciri kemahiran 

berfikir aras tinggi yang telah pun dimiliki oleh murid di negara-negara 

maju. 

Sehubungan dengan itu, Kementerian akan melancarkan Kurikulum 

Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah 

Rendah (KSSR) yang disemak semula pada tahun 2017. Kementerian juga 

akan menimbang pindaan kepada peraturan sedia ada untuk memberikan 

kelonggaran kepada sekolah mengamalkan jadual anjal selagi sekolah boleh 
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menyampaikan hasil pembelajaran dan kandungan yang digariskan dalam 

kurikulum. 

Seiring dengan pelaksanaan kurikulum baharu ini, kementerian akan 

mengkaji kemungkinan melaksanakan laluan pembelajaran pintas selain 

pendidikan arus perdana. Ini termasuklah membenarkan murid 

berpencapaian tinggi menamatkan pengajian sekolah menengah dalam masa 

empat tahun berbanding lima tahun sekarang, dan menamatkan sekolah 

rendah dalam masa lima tahun berbanding enam tahun. 

Selanjutnya, peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan akan 

dirombak untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras 

tinggi, seiring dengan pelaksanaan kurikulum baharu. Sebagai contoh 

menjelang tahun 2016, peperiksaan UPSR akan mengandungi 80 peratus 

soalan berbentuk pemikiran aras tinggi. 

Selain itu, tempoh pendidikan wajib juga akan dilanjutkan daripada 

6 tahun sekarang kepada 11 tahun, dengan disokong oleh pelbagai inisiatif 

untuk mengekalkan murid dalam sistem pendidikan, termasuk 

memperluaskan laluan pendidikan dan latihan teknik dan vokasional. Untuk 

menjamin akses pendidikan berkualiti dan bertaraf antarabangsa kepada 

semua murid, kerajaan akan meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal 

dan pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus. Murid Orang Asli 

dan kumpulan minoriti, serta murid kurang upaya fizikal dan pembelajaran, 

akan menerima bantuan tambahan supaya mereka juga menikmati peluang 

yang sama seperti murid lain. Dari segi penguasaan bahasa, Kementerian 

akan melaksanakan Anjakan yang Ke-2. 

Anjakan yang kedua (2), iaitu memastikan setiap murid profisien dalam 

Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Menerusi Pelan Pembangunan 

Pendidikan ini, Kementerian akan memperluas program LINUS supaya 

meliputi literasi Bahasa Inggeris. Kementerian juga akan meningkatkan 

kemahiran bahasa Inggeris guru dengan memastikan semua 70,000 orang 

guru bahasa Inggeris lulus Cambridge Placement Test (CPT) dalam tempoh 

dua tahun. 

Guru yang tidak mencapai standard yang ditetapkan akan mengikuti 

latihan intensif untuk meningkatkan kemahiran. Di samping itu, murid akan 

diberi pendedahan yang lebih meluas terhadap bahasa Inggeris dengan 

memperkenalkan modul Sastera Inggeris yang akan diwajibkan kepada 

murid sekolah menengah. 

Bagi memantapkan penguasaan bahasa Malaysia di semua jenis 

sekolah, kementerian akan memperkenalkan kurikulum Bahasa Malaysia 

yang standard pada peringkat rendah, merangkumi sekolah jenis kebangsaan. 

Dengan pelaksanaan kurikulum standard ini, Kelas Peralihan di sekolah 
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menengah kebangsan akan dimansuhkan mulai tahun 2017. Selain itu, 

Kementerian juga akan menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa 

tambahan seperti bahasa Cina, bahasa Tamil atau bahasa Arab serta bahasa 

ibunda atau bahasa antarabangsa yang lain. Seterusnya, Kementerian akan 

melaksanakan Anjakan yang ke-3.  

Anjakan yang ketiga (3), yaitu melahirkan rakyat Malaysia yang 

menghayati nilai. Dalam mengharungi dunia yang semakin mencabar hari 

ini, anak-anak kita perlu memiliki nilai-nilai murni sejagat yang selaras 

dengan tuntutan moral, etika dan agama. Pada masa yang sama, sebagai 

warganegara, anak-anak kita juga perlu sentiasa dipupuk dengan semangat 

patriotisme untuk membina satu identiti nasional yang kukuh dan jitu. 

Untuk itu, menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan ini, 

kementerian akan memperkukuhkan Pendidikan Islam, Pendidikan Moral 

dan elemen Sivik menjelang tahun 2017. Pedagogi untuk Pendidikan Islam 

dan Pendidikan Moral juga disemak semula untuk melibatkan lebih banyak 

aktiviti main peranan (role play), simulasi, perbincangan, dan tugasan dalam 

kumpulan kecil. Selanjutnya, Kurikulum Pendidikan Islam akan melibatkan 

tumpuan terhadap pemahaman nilai teras dan falsafah Islam serta agama-

agama yang lain. 

Bagi murid bukan Islam pula, Pendidikan Moral akan mengandungi 

pemahaman tentang nilai teras semua agama utama di Malaysia. 

Kementerian juga akan mengkaji kemungkinan murid Islam dan bukan Islam 

berkongsi kelas yang sama apabila nilai-nilai sejagat diajar. Program-

program yang sedia ada seperti Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan 

(RIMUP) dan program 1Murid 1Sukan 1Kelab dan 1Badan Berunifom juga 

akan diteruskan. Segala langkah yang akan diambil ini tidak akan berhasil 

tanpa sokongan dan dokongan guru-guru yang berkualiti. Sehubungan 

dengan itu, kementerian akan melakukan Anjakan yang Ke-4. 

Anjakan yang keempat (4), iaitu meningkatkan kualiti guru dan 

menjadikan profesion keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan ini 

adalah selari dengan pandangan sebahagian besar peserta Dialog Nasional 

Pendidikan Negara yang mahukan kualiti guru diberikan keutamaan. 

Untuk itu, kementerian akan mengetatkan syarat kemasukan ke 

latihan perguruan dengan menyasarkan hanya 30% teratas daripada 

kelompok pelajar cemerlang menyertai profesion keguruan. Selain itu, bagi 

guru-guru yang sudah berada dalam sistem, kementerian akan mengukuhkan 

pembangunan kerjaya berterusan guru-guru dengan melaksanakan program 

pembangunan kerjaya secara in-situ di sekolah. 

Untuk menyokong peningkatan prestasi guru, kementerian akan 

menyediakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi. 
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Dalam hal ini, guru berprestasi tinggi akan berpeluang menikmati kenaikan 

pangkat bermula daripada gred DG41 sehingga DG54 dalam tempoh yang 

lebih singkat, iaitu kurang daripada 25 tahun yang merupakan purata tempoh 

kenaikan pangkat secara time-based yang baru. 

Selain itu, kementerian akan memastikan guru memberikan tumpuan 

kepada fungsi teras pengajaran dengan mengurangkan beban pentadbiran; 

memperluaskan laluan kerjaya guru untuk peranan kepimpinan, pakar 

pengajaran dan pakar bidang khusus; dan mempertimbangkan untuk 

mewujudkan satu skim pensijilan yang dikaitkan dengan penguasaan 

kecekapan guru. 

Anjakan yang kelima (5) ialah memastikan pemimpin berprestasi tinggi 

ditempatkan disetiap sekolah. Untuk itu, kKementerian akan 

memperkenalkan kriteria pemilihan pengetua dan guru besar berasaskan 

kompetensi, serta memperkukuhkan proses perancangan penggantian 

pengetua dan guru besar mulai tahun 2013. Selain itu, kementerian juga akan 

menempatkan pengetua atau guru besar cemerlang di sekolah-sekolah luar 

bandar dan di kawasan-kawasan miskin bandar bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi sekolah. 

Kementerian juga akan menyediakan sokongan yang secukupnya 

kepada pengetua dan guru besar untuk membantu mereka meningkatkan 

prestasi sekolah. Untuk itu, Kementerian akan melakukan Anjakan yg ke-6. 

Anjakan yang keenam (6), iaitu mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk 

menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Kementerian akan 

menempatkan Jurulatih Mata Pelajaran Khusus Program Penambahbaikan 

Sekolah (School Improvement Specialist Coaches atau SISC+) dan Jurulatih 

Pengetua Rakan Penambahbaikan Sekolah (School Improvement Partners 

atau SiPartners) secara sepenuh masa di Pejabat Pelajaran Daerah. Para 

jurulatih ini bertanggungjawab memberikan bimbingan secara terus kepada 

sekolah berprestasi rendah, iaitu sekolah yang berada dalam band 5, 6 dan 7. 

Satu projek rintis akan dilaksanakan di negeri Sabah dan Kedah mulai 

Januari 2013, manakala pelaksanaan seluruh negara akan bermula Januari 

2014. 

Selain itu, untuk meningkatkan autonomi sekolah, kementerian akan 

membenarkan fleksibiliti pengoperasian ke atas pengagihan bajet dan 

pelaksanaan kurikulum, dimulai dengan Sekolah Berprestasi Tinggi, Sekolah 

Kluster, Sekolah Amanah dan sekolah-sekolah yang menunjukkan 

peningkatan prestasi yang ketara. Dari semasa ke semasa, lebih banyak 

sekolah akan diberikan hak membuat keputusan dan akauntabiliti 

berdasarkan prestasi yang ditunjukkan. 
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Dalam dunia yang pantas berkembang hari ini, teknologi maklumat dan 

komunikasi atau ICT mempunyai potensi yang besar untuk memacu proses 

pembelajaran. Untuk itu, kementerian akan melaksanakan Anjakan yg ke-7. 

Anjakan yang ketujuh (7), iaitu memanfaatkan (ICT) bagi meningkatkan 

kualiti pembelajaran. Kementerian akan meningkatkan akses internet dan 

persekitaran pembelajaran maya melalui pelaksanaan 1BestariNet bagi 

kesemua 10,000 buah sekolah yang dijangka selesai sepenuhnya pada 

penghujung tahun 2013. Dalam masa yang terdekat, semua murid akan 

mempunyai akses kepada rangkaian 4G di sekolah yang akan menyediakan 

landasan untuk pelaksanaan pembelajaran secara interaktif. 

Seterusnya, kementerian akan melaksanakan anjakan yang kelapan 

(8), iaitu mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian 

Kementerian Pelajaran. Struktur organisasi kementerian akan disusun 

semula agar fungsi bahagian tidak bertindih. Lebih ramai tenaga kerja akan 

ditempatkan di PPD, iaitu agensi utama dalam rantaian penyampaian 

pendidikan. Dalam konteks ini, PPD bukan lagi semata-mata berperanan 

sebagai saluran penghubung antara kementerian dan sekolah, tetapi sebagai 

agensi penting yang terlibat secara langsung dalam memantau dan mengurus 

prestasi sekolah. Kementerian akan mengekalkan fungsinya dalam 

perancangan makro dan penggubalan dasar, manakala JPN akan memberikan 

tumpuan kepada penyelarasan dan penyampaian segala perancangan, serta 

menjadi penghubung yang penting antara penggubal dasar dan pelaksana di 

peringkat bawah. 

Menyedari hakikat bahawa proses pembelajaran tidak hanya berlaku 

di sekolah, tetapi turut merangkumi aktiviti-aktiviti di luar sekolah yang 

melibatkan penyertaan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, kementerian 

akan melaksanakan Anjakan yang ke-9. 

Anjakan yang kesembilan (9), iaitu memperluaskan jalinan kerjasama 

dengan ibu bapa, komuniti, dan sektor swasta. Kementerian akan 

memperluaskan capaian Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS), untuk 

membolehkan ibu bapa memantau kemajuan anak mereka di sekolah secara 

atas talian. Perhatian khusus akan diberikan kepada usaha membantu ibu 

bapa luar bandar dan miskin bandar meningkatkan prestasi anak masing-

masing. 

Selain itu, pihak kementerian akan mendapatkan maklum balas 

daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti 

guru mulai tahun 2016. Untuk menggalakkan pelibatan sektor swasta dan 

komuniti, kementerian akan menambah bilangan Sekolah Amanah kepada 

500 buah menjelang tahun 2025 dengan turut melibatkan kumpulan alumni 

dan pertubuhan bukan kerajaan yang berpotensi sebagai penganjur. 
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Saban tahun, sekitar 16% daripada bajet negara diperuntukkan kepada 

Kementerian Pelajaran, dan jumlah ini merupakan yang terbesar antara 

semua kementerian. Bajet pendidikan di Malaysia, sebagai sebahagian 

daripada KDNK juga merupakan satu daripada yang tertinggi di dunia. 

Untuk itu, kementerian akan melaksanakan anjakan yang 

kesepuluh (10), iaitu memaksimumkan pulangan bagi setiap ringgit yang 

dibelanjakan. Kementerian akan mengaitkan setiap program yang 

dilaksanakan dengan keberhasilan murid yang hendak dicapai dan 

merasionalisasi program berimpak rendah pada setiap tahun, seiring dengan 

anjakan pengurusan kewangan negara ke arah Bajet Berasaskan 

Keberhasilan (Outcome-Based Budgeting). Kementerian juga akan 

meningkatkan kecekapan dalam mengurus perbelanjaan dengan memberikan 

keutamaan kepada bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan 

latihan guru. 

Anjakan yang kesebelas (11), iaitu yang terakhir, ialah meningkatkan 

ketelusan akauntabiliti awam. Sepanjang pelaksanaan Pelan ini, semua pihak 

berkepentingan akan mempunyai akses yang tetap dan telus berkenaan tahap 

kemajuan setiap inisiatif yang dilaksanakan oleh kementerian. Laporan 

Tahunan mengenai kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan ini akan diterbitkan 

untuk tatapan umum mulai tahun 2013. Kementerian juga akan 

melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan 2025 bagi 

memastikan pelan ini sesuai dengan sifat dinamis dan perkembangan semasa 

sektor pendidikan. 

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2015  

Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah 

melancarkan PPPM pada 6 September 2013. Majlis pelancaran diadakan di 

Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Usaha-usaha yang dijalankan bagi 

mencapai objektif tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk gelombang 

transformasi merangkumi 3 fasa:  

Gelombang 1 (2013-2015) 

Gelombang 1 (2013-2015): Mengubah sistem dengan memberi sokongan 

kepada guru dan penekanan kepada kemahiran teras. Kementerian memberi 

penekanan kepada fasa ini dengan menambah baik sistem dengan 

mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh 

pelaksanaan ini, tumpuan akan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti 

pengajaran dengan meningkatkan kemahiran guru sedia ada di dalam sistem, 

meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan 

pelantikan dan melatih pengetua/guru besar, dan meningkatkan kadar literasi 

(bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program 

pemulihan yang intensif).  
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Kementerian juga akan mengukuhkan dan memberi pengupayaan 

kepada pegawai di peringkat negeri dan daerah untuk meningkatkan kualiti 

sokongan yang diberikan kepada kumpulan barisan hadapan ini bagi 

membantu semua sekolah. Menjelang akhir Gelombang 1, Kementerian akan 

memastikan semua guru, pengetua / guru besar dan sekolah mencapai tahap 

minimum standard kualiti yang dihasratkan. 

Langkah-langkah: 

1. Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi 

fokus kepada kemahiran utama. 

2. Membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru 

khususnya dalam mata pelajaran teras seperti Matematik, Sains, BM 

dan BI Standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu. 

3. Mewujudkan Pembimbing Pengetua yang berdedikasi untuk sekolah 

Band 5,6 & 7 dan mengukuhkan kriteria pemilihan untuk pemimpin 

sekolah bagi mengukuhkan kepimpinan sekolah. 

4. Merombak soalan peperiksaan dengan tumpuan kepada peningkatan 

soalan kemahiran berfikir aras tinggi. 

5. Standard BM yang sama dilaksanakan pada peringkat rendah dengan 

penyediaan bantuan pemulihan kepada murid lemah dalam BM dan BI. 

6. Melaksanakan 1BestariNet ke semua sekolah untuk integrasi ICT dalam 

pembelajaran harian. 

7. Memastikan sokongan daripada PPD ditumpukan kepada sekolah 

berprestasi rendah termasuk kepada murid dengan keperluan khusus 

melonjakkan peningkatan sekolah. 

8. Meningkatkan enrolmen dan penglibatan ibu bapa serta menawarkan 

pendidikan vokasional yang lebih baik untuk meningkatkan enrolmen 

prasekolah dan sekolah menengah. 

9. Mengukuhkan praktikum dalam program vokasional melalui 

peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta. 

10. Mentransformasi kementerian bermula dengan meletakkan pemimpin 

terbaik untuk menerajui JPN dan PPD bagi meningkatkan prestasi 

sistem penyampaian KPM. 

 

Pencapaian Gelombang 1: 

“MURID sekarang ini adalah ‘digital native’,” - (Mark Prensky, 2001). 

“Didiklah anak-anak kamu mengikut zaman mereka bukan zaman kamu 

dilahirkan.” - (Saidina Ali ra). Demikian antara mutiara kata yang diucapkan 

oleh Menteri Pendidikan, Datuk Seri Mahdzir Khalid ketika merasmikan 

Majlis Pelancaran Laporan Tahunan 2015, Pelan Pembangunan Pendidikan 

Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang berlangsung di Putrajaya baru-baru ini. 
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Mutiara kata itu menggambarkan bidang pendidikan kini sangat mencabar 

dan mengalami perkembangan pesat yang menuntut kita melakukan 

transformasi terhadapnya. Keadaan ini mempunyai kaitan dengan 

penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi secara meluas bukan 

sahaja dalam negara malah di seluruh dunia. 

Kini bukan suatu luar biasa apabila kanak-kanak yang berusia 2 atau 

3 tahun turut menggunakannya. Ibu bapa sengaja mendedahkan anak mereka 

kepada penggunaan iPad atau iPhone. Bayangkan apakah bentuk kemahiran 

teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan penguasaan maklumat yang 

dimiliki oleh kanak-kanak itu apabila mula menjejakkan kaki di bangku 

sekolah nanti. Majlis di Putrajaya itu diadakan untuk melaporkan pencapaian 

Gelombang 1 PPPM iaitu selama tiga tahun mulai 2013 hingga 2015. 

Seperti yang digariskan dalam PPPM 2013-2025, transformasi 

pendidikan itu bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan supaya selari 

dengan perkembangan di peringkat global. Selain itu berusaha untuk 

meletakkan sistem pendidikan negara tergolong dalam kelompok 1/3 terbaik 

di dunia. 

Menurut laporan tersebut, PPPM menunjukkan pencapaian 

memberangsangkan terutama berkaitan tiga keberhasilan utama yang 

ditetapkan. Keberhasilan utama itu adalah keupayaan murid menguasai 

literasi dan numerasi (Linus). Kedua, peningkatan enrolmen murid yang 

memasuki sekolah rendah dan ketiganya, usaha merapatkan jurang 

pendidikan antara bandar dan luar bandar. Keberhasilan utama yang pertama 

ini adalah untuk memastikan murid mempunyai penguasaan yang kukuh 

dalam literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi melalui 

penilaian selepas 3 tahun berada di sekolah rendah. 

Bagi tujuan memantapkan penguasaan Linus, Kementerian 

Pendidikan menganjurkan berbagai kursus dan latihan kepada guru. 

Antaranya, Program Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Inggeris 

(ProELT) yang melibatkan lebih 10,000 orang guru. Selain itu, dilaksanakan 

Program Penutur Jati iaitu dengan mengambil 360 orang guru dari negara 

yang bahasa ibundanya adalah bahasa Inggeris dan mereka ditempatkan di 

1,900 buah sekolah. Sementara itu, program latihan guru turut diadakan bagi 

membantu meningkatkan penguasaan Linus bahasa Melayu. Hasilnya, 

sebanyak 99 peratus murid dapat menguasai kemahiran bahasa Melayu pada 

2015 berbanding 81.8 peratus pada 2014 dan 74.4 peratus pada 2013, 

manakala penguasaan dalam bahasa Inggeris bagi 2015 meningkat kepada 

94 peratus berbanding 74.4 peratus dalam 2013. 

Untuk menambah enrolmen murid prasekolah usaha bersepadu 

dilaksanakan termasuk dengan agensi kerajaan lain. Hasilnya jumlah murid 
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berdaftar sebanyak 81.7 peratus dalam 2013 meningkat kepada 84.5 peratus 

bagi 2015. Selain itu, enrolmen bagi sekolah rendah 2015 meningkat 

sebanyak 98 peratus berbanding 94.4 peratus pada 2013. Peningkatan 

enrolmen murid sekolah rendah itu berjaya mengatasi piawaian dunia iaitu 

sebanyak 91 peratus seperti ditetapkan oleh Program Pembangunan 

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP). Bagi merapatkan jurang 

pendidikan bandar dan luar bandar turut diberi penekanan. Pada 2015 

melalui keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) perbezaan 

jurang itu berjaya dikurangkan sebanyak 31.6 peratus. Peratus ini dapat 

mengatasi sasaran 25 peratus seperti yang ditetapkan melalui perancangan 

Gelombang 1 PPPM. Dalam usaha meningkatkan akses dalam pendidikan, 

pada 2015 sebanyak 5.3 peratus enrolmen murid dicatatkan mengikuti 

Latihan Teknikal dan Pendidikan Vokasional (TVET) berbanding 4.6 

peratus pada 2013. Pendidikan Vokasional Menengah Atas atau PVMA yang 

diperkenalkan pada tahun lalu merekodkan sebanyak 343 pelajar mengikuti 

program berkenaan dan dijangka meningkat kepada 4,260 orang pada tahun 

ini. Selain itu, pembangunan pendidikan berbentuk holistik dan inklusif 

menerusi integrasi Murid Berkeperluan Khas (MBK) telah berupaya 

menambah bilangan murid mengikut program itu daripada 10,700 pada 2014 

kepada 16,899 pada 2015. 

Menyentuh mengenai kemudahan infrastruktur sekolah pula, 

perubahan ketara telah dilakukan apabila kebanyakan bilik darjah di semua 

sekolah disesuaikan dengan pembelajaran abad ke 21. Bagi meningkatkan 

kualiti pengajaran pula seramai 268,589 guru telah diberi latihan berkaitan 

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Apa yang menariknya adalah 

apabila Menteri Pendidikan menyatakan bahawa kementerian telah 

menerima pelbagai pengiktirafan antarabangsa. Pengiktirafan antarabangsa 

yang tertinggi adalah apabila negara kita dilantik menjadi Naib Pengerusi, 

Lembaga Eksekutif Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan 

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO). Sesungguhnya peningkatan 

pencapaian dalam tempoh tiga tahun itu adalah sesuatu yang membanggakan 

terhadap sistem pendidikan kita.” 

TAN SRI ALIMUDDIN MOHD. DOM, ialah Pengerusi Yayasan Guru 

Malaysia Berhad (YGMB). 

Gelombang 2 (2016-2020) 

Gelombang 2, Kementerian akan melaksanakan perubahan struktur sistem 

pendidikan negara untuk mempercepatkan perjalanan perubahan (rancangan 

untuk semua inisiatif akan bermula semasa Gelombang 1). Perancangan ini 

melibatkan pergerakan kesemua 410,00 guru dan 10,000 pengetua/guru 

besar kepada pakej kerjaya baharu, penstrukturan semula bahagian di 

Kementerian untuk menjajarkan dengan peranan yang direncanakan 
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menerusi Gelombang 1, dan memperkenalkan kurikulum baharu sekolah 

menengah dan kurikulum semakan sekolah rendah dalam usaha menangani 

kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai 

dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini. 

 

Langkah-langkah: 

1. Memacu peningkatan sistem. 

2. Memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi 

menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran, 

kepimpinan, etika/kerohanian dan identiti nasional. 

3. Menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta 

menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk memugarkan profesion 

keguruan. 

4. Menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan 

kurikulum baharu peringkat menengah bagi meningkatkan standard 

kandungan dan pembelajaran setanding dengan standard antarabangsa. 

5. Menghentikan kelas peralihan, menjalankan rintis bagi pilihan untuk 

immersion BI dan mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga 

untuk meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa. 

6. Melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang 

guru dan sekolah kurang murid untuk menangani isu kapasiti. 

7. Mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti 

Orang Asli dan kumpulan minoriti lain, pintar cerdas dan berkeperluan 

khas. 

8. Memperluas tawaran pendidikan vokasional melalui perjanjian 

pelaksanaan dengan pembekal pendidikan vokasional swasta. 

9. Mengukuhkan Bahagian utama KPM, menyusun semula peranan 

Kementerian, JPN dan PPD untuk meningkatkan kebolehan dan 

keupayaan pelaksanaan. 

 

Gelombang 3 (2021-2025).  

Gelombang 3 (2021-2025): Beranjak ke arah kecemerlangan dengan 

peningkatan keluwesan operasi. Pada permulaan Gelombang 3, semua 

sekolah, guru dan pengetua/guru besar perlu menunjuk prestasi melebihi 

standard minimum. Oleh itu, Kementerian akan memberikan tumpuan 

kepada meningkatkan keluwesan operasi untuk memupuk budaya 

kepimpinan rakan sejawat bagi pembangunan kecemerlangan 

profesionalisme. Kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah 

kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model 

kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Matlamat 
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Kementerian adalah untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan 

kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan 

pencapaian ke tahap yang lebih cemerlang. 

Langkah-Langkah: 

1. Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir-urus 

kendiri. 

2. Membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dengan 

lebih meluas dari segi pelaksanaan kurikulum dan peruntukkan 

belanjawan bagi sekolah yang layak. 

3. Meneruskan budaya kecemerlangan profesionalisme dibimbing rakan 

sejawat, iaitu guru dan pemimpin sekolah saling membimbing, berkongsi 

amalan terbaik dan memastikan rakan sejawat mempunyai 

kebertanggungjawaban memenuhi standard profesionalisme. 

4. Meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran 

berbahasa dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan menyediakan 

lebih pilihan untuk mempelajarai bahasa tambahan. 

5. Melaksanaan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan 

khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran. 

6. Mengukuh dan mentransformasi Kementerian melalui pengukuhan 

kemajuan kerjaya bagi pegawai pada peringkat Kementerian. 

7. Mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi 

mengoptimumkan laluan dan pilihan persekolahan. 

Pelan Pembangunan Pendidikan ini adalah satu dokumen 

komprehensif yang bukan sahaja mengenal pasti bidang-bidang keutamaan 

dan meletakkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai, malah turut 

menyenaraikan inisiatif-inisiatif penting yang akan dilaksanakan, melakar 

pelan tindakan yang jelas, dan menetapkan jangkamasa tertentu untuk 

mencapai setiap sasaran yang ditetapkan.Misalnya, rakyat boleh 

menjangkakan dalam Gelombang Pertama pelaksanaan, iaitu dari tahun 2013 

hingga 2015, akan berlaku peningkatan dalam kemahiran guru, kualiti 

pengajaran, keupayaan pegawai di peringkat negeri dan daerah, dan mutu 

kepimpinan sekolah. 

Dalam Gelombang Kedua pula, iaitu dari tahun 2016 hingga 2020, 

akan berlaku perubahan struktur sistem pendidikan negara yang 

menyaksikan kesemua 410,00 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar 

menikmati pakej kerjaya baharu; bahagian-bahagian di Kementerian 

distruktur semula untuk menjajarkan dengan peranan yang direncanakan 

menerusi Gelombang Pertama; dan kurikulum sekolah rendah dan menengah 

disemak semula untuk memastikan ia sejajar dengan perkembangan sosial 

dan ekonomi dunia hari ini. 
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Manakala dalam Gelombang Ketiga, iaitu dari tahun 2021 hingga 

2025, semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar akan menunjukkan 

prestasi melebihi standard minimum. Kementerian akan memberikan 

tumpuan kepada usaha meningkatkan keluwesan operasi dan menganjakkan 

kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah, serta 

membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam 

pengajaran. 

Keseluruhan anjakan ini akan memberikan impak yang besar kepada 

peningkatan kualiti pendidikan negara. Sekiranya kesemua 11 anjakan yang 

terkandung dalam Pelan ini dilaksanakan dengan cekap dan berkesan, untuk 

tempoh 13 tahun akan datang kita akan menyaksikan satu anjakan besar 

dalam sistem pendidikan negara, iaitu daripada pendidikan yang berfokuskan 

akses kepada pendidikan yang berfokuskan kualiti. Untuk itu, sepanjang 

tempoh pelaksanaan, pegawai-pegawai di Kementerian, khususnya 

kumpulan pengurusan tertinggi, mempunyai KPI masing-masing yang 

dikaitkan dengan pencapaian setiap sasaran yang ditetapkan. KPI ini akan 

disebarkan ke peringkat bawah, dari Kementerian hingga ke sekolah, untuk 

memastikan matlamat yang hendak dicapai adalah tekal dan selari. 

 

Kesimpulan 

Semua pihak perlu berperanan untuk: Melaksanakan segala dasar-

dasar yang telah digarispandukan; diberikan autoriti (autonomi) untuk 

mencapai segala objektif yang ditetapkan; Bertindak secara pro-aktif dalam 

melaksanakan pengisian program yang dirancang dan diarahkan dan 

Mengadakan pemantauan dan inventori ke atas segala perancangan yang 

telah dibuat. 
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Introduction 

Era of Globalization is often interpreted as the era of no borders or 

often called the information age, the era of openness, liberalization, free 

market era, the era of competition, and the era of regional and global 

cooperation (Nuh, 2013; Bafadal, 2016). In the era of what is called the 

"mega-competition society," that is the cooperation and competition among 

nations is very powerful in all sectors of national development (Nuh, 2013).  

So much discussion about the era of globalization, but the very 

important discussion is the challenges for Indonesian society in entering the 

era of globalization and what the educational response to these challenges, 

because on the one hand, with the era of globalization all humans get a great 

opportunity to grow and develop and compete to pass kindness (fastabiqul 

khairat) and meet the challenge of God to man and jinn, as God says in the 

Qur'an, which means "Hi jama'ah jinn and mankind if you are able to 

penetrate (across) regions of the heavens and the earth, then pass, you can 

not come through, but with strength "(Surah Ar Rahman, verse 33). On the 

other hand, with fully competitive era of globalization, the man challenged 

to have the power or competence. Without power or competence, people will 

not be able to traverse across the sky and the earth. Similarly to Indonesian, 

will not survive in competitive global era when there's no adequate 

competence. Therefore, through this paper, there are two subtopics that will 

be discussed briefly, namely (1) the identification of the challenges of the 

globalization era; and (2) the response of the education system in facing the 

challenges of the globalization era. The second subtopic discussion will 

focus on character education and effective principal leadership for character 

education in the era of globalization 
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Identification of the Challenges of the Globalization Era 

There are four major challenges facing Indonesian society in 

entering the era of globalization, namely (1) religious challenge, (2) national 

challenge; (3) competency challenge; and (4) the challenge of excellence. 

The four challenges are visualized through Figure 1 below. The four 

challenges are visualized through the following picture 1. 

 

Figure 1. Challenges of the Era of Globalization for One's Life 

Through picture 1 above can be explained that in the era of 

globalization which can be called as the era of no state borders, information 

age, the era of openness, and liberalization era, will happen what is called 

the new colonization in culture and the people of Indonesia will become 

hedonistic society, materialistic, rational, fast-paced, practically Pragmatic, 

not interested in matters of religious affairs, regardless of customs and 

national character. Prof. Dr. K.H. Muhammad Tholchah Hasan in Thayib, 

Aziz, Pudjantoro, and Maliki (2000) argued the challenge of Islamic 

education that must be faced in the era of globalization is the potential for 

the collapse or fading of religious characters, nation, and state. On the other 

hand, through figure 1 above can also be explained that in the era of 

globalization that can be called also with the era of free market, the era of 

regional competition and global life competition is getting tighter, job-

seeking competition is getting tighter, and the winners are people who have 

competence high with certain qualifications. Therefore, there are four 
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challenges of the globalization era for the education system. First, in the era 

of globalization of education must be able to produce people who have a 

strong religious commitment that has the moral resilience. Second, in the era 

of globalization education should be able to produce graduates who have a 

national commitment or strong commitment toIndonesian so ready to guard 

the unitary state of the Indonesian republic. Third, in the era of globalization, 

education must be able to produce graduates who have competence. Fourth, 

in the era of globalization of education should produce graduates that love of 

excellence 

 

Effective Character Education Facing the challenges of the 

Globalization Era 

Based on the four challenges of the globalization era as it has been 

concluded above, solutions should be sought as response. Through this 

paper, the authors recommend the revitalization of character education in 

Indonesian schools. Actually, about the revitalization of character education 

much can be discussed through this paper. But through this seminar the 

character education discussion will be focused on three things. First, the 

change of mindset, attitude patterns, and patterns of action of all teachers 

and educational personnel about character education. Teachers and staff 

must have a mindset that the nature of character education is the process of 

internalizing virtue values, thereby establishing good behavior in learners. 

The ultimate goal of character education is that all learners and graduates 

display good behaviors or actions, thus becoming useful human beings. The 

success of character education is not a learner merely having knowledge of 

the good values (knowing the good). The success of character education is 

all the learners behave well (doing the good). Secondly, in order to 

overcome the challenges of the globalization era described above, effective 

character education is able to instill or internalize the four values of 

goodness for all learners, namely (1) spiritual and moral values; (2) the 

values of national and local wisdom; (3) the values of professionalism; (4) 

the values of competitive advantage. Third, the development of components 

of character education as a whole school development approach, consisting 

of the re-formulation of character education direction so that it becomes 

clearer and measurable, the development of effective learning culture in 

internalizing the values of goodness to all learners, the preparation of human 

resources and the hardware and software of character education, and the 

increased participation of parents in developing the character of learners in 

school and at home. The third description is visualized in picture 2. 
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Picture 2. Character Education Revitalization Through A Whole School 

Development Approach 

 

Through figure 2 above it can be explained that there are six steps of 

character education revitalization through a comprehensive school 

development approach as follows: 

1. Reformulation of character education direction, including formulating 

vision, mission, and objectives of character education; formulate 

characters that will be internalized to the students; and formulates 

student behavior indicators for each character that is internalized to the 

student. 

2. Preparing all character education materials, such as curriculum and 

character education materials, monitoring and evaluation instruments of 

character education, artifacts of good values, environmental 

arrangements featuring good character, parenting materials of character 
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education; the format of character education accountability reports, and 

the character monitor book of the learners. 

3.  Preparing human resources who are ready to organize character 

education through the socialization of character education, 

internalization of goodness values to educators and education personnel, 

the creation of teachers as a model of character and students as 

ambassadors of character. 

4. Conducting character education through (1) character education 

integration into intracurricular and co-curricular learning; (2) the 

integration of character education into extracurricular learning; (3) good 

behavior habituation program of learners; (4) the creation of an effective 

environment in instilling character education; and (5) organize parenting 

for the implementation of character education at home. 

5. Implement monitoring and evaluation of character education for the 

effectiveness of character education. 

 

Effective Principal in Revitalizing Character Education 

Adler (1982) explains there is a link between the success of learners 

with teacher performance and principal performance. Adler in detail explains 

that basically learners can be educated with various learning approaches, 

methods, and techniques and they can grow and succeed. No students can 

not be taught, but there are teachers and parents who fail to teach them. The 

success of teachers in managing the teaching and learning process depends 

on the quality of teacher performance in managing the learning process. 

Furthermore, the quality of teachers' performance in managing the teaching 

and learning process depends on the quality of the principal's leadership. In 

line with Adler's opinion, Lunenburg (2010) explained that the principal's 

effectiveness is the effectiveness of learning (leadership of learning). 

Lunenburg  further asserted that the principal is "orchestrator in the teaching 

and learning of the students." Just as an orchestra leader assembles a group 

of talented musicians and melds their abilities into a virtuoso performance, a 

successful school leader who is transformed into a learning community 

where adults and students learn and achieve at high levels.  

Based on Adler's explanation above, it can be explained that the 

success of character education in schools is very dependent on the quality of 

leadership of the principal. There are three approaches that the principal 

should use in leading his school to revitalize character education. First is the 

organizational approach. Through this approach the principal revitalizes 

character education by trying to get his school to become a learning 
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organization. In school as a learning organization everyone is a learner, the 

students, teachers, leaders, and administrators are all learner (Tee, 2005). 

The school work ethos as a learning organization is (1) the spirit of learning 

and learning how to learn together; (2) the school community learns from 

references and personal experiences and others; (3) the school community 

learns as a way to change (Schlechty, 2009; Hoy & Hoy, 2009). In the 

context of character education in the era of globaliasi principals and teachers 

as learners have the spirit to learn about how to develop an effective 

character education as a way to revitalize character education. On the other 

side, all students as learners have the spirit of learning to internalize spiritual 

values, morals, nationality, local wisdom, professionalism, competitive 

advantage into them. Moreover, with a high learning spirit, all learners have 

the spirit of learning to master all the competencies required in entering the 

globalization era, such as the mastery of particular field of study in depth, 

the competence in the international language, information and 

communication technology (ICT). 

Second, is a systemic and systematic approach to process. Through 

this approach the principal revitalizes character education with the character 

education development steps as visualized in figure 2 above. There are five 

steps in the development of character education in schools, namely (1) 

reformulation of character education direction; (2) the preparation of all 

character education materials; (3) preparation of human resources ready to 

organize character education; (4) implementation of character education; (5) 

monitoring and evaluation of character education organizers The five steps 

are systematically and systematically pursued by the principal. 

Third, it is a spiritual and moral approach. Through a spiritual and 

moral approach, the school's pricological and physical environments reflect 

religious and national values, strengthened religious education, strengthened 

moral education, and exemplary by the school principal. The spiritual 

approach in the revitalization of character education demands the existence 

of the principal as a character model for teachers, learners, and the entire 

school community (Sergiovanni, 1992). As a character model, the principal 

has noble character, develops noble culture and traditions, and becomes a 

model of noble character for the community in school (Hasan, , diligent in 

worship, has a high loyalty to the institution, is tolerant of teachers and staff 

differences, wise to teachers and staff, duties to duties, well-dressed, polite, 

and in accordance with the provisions of the institution, honest in words and 

deeds, able to control emotions / patience, mastering computer programming 

programs related to learning, diligent reading books related to learning and 

so on 
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Pendahuluan  

Fakta menunjukkan bahwa para pemimpin dapat memengaruhi moral 

kerja, kepuasan kerja, motivasi kerja, kualitas bekerja, dan prestasi kerja 

dalam organisasi bisnis, organisasi pemerintah, dan termasuk organisasi 

pendidikan. Keterampilan dan kemampuan pemimpin menggerakkan, 

mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, dan menilai adalah faktor 

penting yang menunjukkan pemimpin itu efektif atau tidak efektif. Bila 

organisasi dapat mengidentifikasikan kualitas kualitas yang berhubungan 

dengan kepemimpinan, maka menurut Handoko (2012:293) maka 

kemampuan untuk menseleksi pemimpin pemimpin efektif  akan meningkat. 

Bila organisasi dapat mengidentifikasikan perilaku dan teknik teknik 

kepemimpinan yang efektif akan dicapai pengembangan efektifitas 

personalia dan organisasi yang produktif dan berkualitas. Kepemimpinan 

oleh Handoko (2012) merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang 

untuk memengaruhi orang orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan 

sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen mencakup kepemimpinan, 

tetapi juga mencakup fungsi fungsi lain seperti perencanaan, 

pengorganisasian dan pengawasan. Artinya kepemimpinan dalam 

manajemen pendidikan menerapkan fungsi fungsi manajemen untuk 

mengoptimalkan layanan belajar di sekolah. 

Berbicara mengenai kepemimpinan (Leadership) selalu berkaitan 

dengan komitmen, integritas, tanggung jawab, gaya, seni, dipercaya dan 

sebagainya. Secara konseptual kepemimpinan memberi pengaruh pada mutu 

layanan belajar di sekolah yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin yang 

memiliki komitmen dan integritas pada mutu pendidikan di sekolah yang 

dipimpinnya tentu saja senantiasa menggunakan segenap kemampuannya 

menyusun program sekolah yang menjelaskan pencapaian mutu seperti mutu 

layanan belajar, mutu manajemen sekolah, dan mutu hubungan sekolah 

dengan pihak pihak berkepentingan. Setiap sekolah akan memiliki strategi 

yang berbeda, memerlukan prioritas yang berbeda, faktor kunci sukses yang 

berbeda, keterampilan mengatasi masalah yang berbeda, perspektif, dan 

perilaku untuk pelaksanaan yang efektif yang berbeda bagi setiap sekolah. 

mailto:syaiful_sagala@yahoo.com
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Perbedaan perlakukan ini memunculkan persaingan antara satu sekolah 

dengan sekolah lainnya, khususnya bagi sekolah yang sejenis dan jenjang 

yang sama. Organisasi sekolah yang berbeda umumnya ditangani oleh 

kepala sekolah beroperasi di isi strategis yang berbeda, seni memimpinnya 

berbeda, cara pandangnya, berbeda, dan cara menyelesaikan masalahnya 

juga berbeda. Kekhawatiran bagi setiap pemimpin dan warga sekolah terus 

tumbuh dalam diri pemimpin sekolah beserta timnya dalam desain sistem 

kontrol yang dilakukan untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan, apakah 

harus perilaku yang disebabkan oleh sistem konsisten dengan strategi, atau 

faktor faktor lainnya. Masayarakat pemangku kepentingan, orang tua siswa, 

kepala sekolah, dan guru dihadapkan pada isu isu yang mengitari dunia 

pendidikan di Indonesia. 

 Isu yang berkembang antara lain ganti Menteri ganti kurikulum belum 

selesai KTSP sudah diubah dengan K13, belum lagi dipahami dengan baik 

K13 telah muncul model Ful Day School,  jual beli jabatan kepala sekolah, 

jual beli soal dan kunci jawaban soal ujian, guru bingung karena semua 

siswa harus naik kelas meskipun tidak memenuhi syarat, istilah sekolah 

pavorit yang bukan sekolah unggul. Isu isu ini belum merupakan fakta yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tetapi isu hyang demikian ini 

telah banyak dipercaya oleh masyarakat. Kondisi sosial pendidikan ini 

menunjukkan manajemen di sekolah tidak fokus pada pembelajaran dan 

layanan belajar yang bermutu. Secara konseptual penting bagi kepala 

sekolah memahami dan mengontrol layanan belajar yang diberikan guru 

pada murid di sekolah yang dipimpiunnya. Pengajaran yang baik menurut 

studi yang dilakukan Joyce, Weil, dan Calhoun (2009:6) adalah pengajaran 

yang merangkul pengalaman belajar muridnya tanpa batas mengenai 

bagaimana  gagasan dan emosi berinteraksi dengan suasana kelas dan 

bagaimana keduanya dapat berubah sesuai suasana yang juga turut berubah. 

Penelitian  Sagala (2016) menujukkan bahwa kepimpinan 

transformasional kepala sekolah dalam hal kharisma, inspirasi, stimulasi 

intelektual, dan pertimbangan individual ternyata termasuk kategori cukup 

efektif. Data penelitian ini menunjukkan kepemimpinan transformasional 

kategori cukup efektif belum sampai efektif sekali atau sangat efektif. Untuk 

lebih efektif apalagi sangat efektif masih perlu ditingkatkan kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah agar berada  pada kondisi ideal yang 

diharapkan. Kondisi ideal itu adalah kepemimpinan transformasional yang 

efektif kategori tinggi atau sangat tinggi sebagai wujud dari kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah menghasilkan kinerja berkualitas, 

bereputasi, berprestasi pada sekolah yang dipimpinnya, dan warga sekolah 

bangga. 
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 Para ahli yang telah melakukan studi kepemimpinan dan kajian akan 

teori teori kepemimpinan dapat diklasifikasikan menjadi (1) pendekatan 

kesifatan memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat sifat 

(traits) yang tampak; (2) perilaku yaitu mengidentifikasi perilaku perilaku 

(behaviors) pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan efektif; dan 

(3) dan situasional (contingency) mempunyai anggapan bahwa seorang 

individu yang memiliki sifat sifat tertentu atau memperagakan perilaku 

perilaku tertentu akan muncul sebagai pemimpin  dalam situasi kelompok 

apapun di mana ia berada. Dari studi para ahli ini oleh Handoko (2012:295) 

pandangan situasional menganggap bahwa kondisi yang menentukan 

efektifitas kepemimpinan bervariasi dengan situasi tugas tugas yang 

dilakukan, keterampilan dan pengharapan bawahan, lingkungan organisasi, 

pengalaman masa lalu pemimpin dan bawahan, dan sebagainya. 

Pada sekolah yang situasinya memiliki guru guru yang kompoten, 

teruji, menguasai model model pembelajaran, tangguh, dan paham akan 

penggunaan model pembelajaran sesuai kebutuhan materi pelajaran. 

Kemudian sekolah ini memiliki kepala sekolah yang visioner, memiliki 

gagasan yang kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah organisasi 

sekolah. Maka situasi sekolah yang demikian ini akan mendorong pemimpin 

sekolah dan para gurunya memiliki inisiatif, kreatif, inovatif, dan produktif 

didukung guru guru yang memiliki kompetensi yang cukup dan didukung 

oleh pemerintah baik dalam hal anggaran maupun kebutuhan kebutuhan 

sekolah dalam memberikan layanan belajar yang bermutu sesuai dibutuhkan. 

Bertitik tolah pada isu isu pendidikan, hasil hasil penelitian, dan kondisi 

objektif kepemimpinan sekolah, maka perlu ada suatu penelitian mengenai 

kepemimpinan dan manajemen sekolah dalam pembelajaran. Berdasarkan 

latar belakang penelitian ini, maka peneliti telah melakukan penelitian 

mengenai penguatan kepemimpinan dan manajemen pendidikan dalam 

pembelajaran. 

 

Metode Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, digunakan disain studi kasus 

(case study) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui kunjnungan ke sekolah berupa wawancara, 

pengamatan yang didukung dengan dokumentasi (Yin, 2004). Perencanaan 

penelitian kualitatif oleh Lincoln dan Guba (1985) adalah skema atau 

program dari penelitian yang berisi outline tentang apa yang harus dilakukan 

peneliti mulai dari pertanyaan sampai pada analisis final yang dilakukan. 

Lokasi penelitian ini adalah  SMA dan SMK penyelenggara Ujian Nasional 

2015 Kabupaten Langkat di mana peneliti sebagai Koordinator Pengawas 

UN untuk SMA dan SMK tahun 2014 di Kabupaten Langkat. Pihak yang 
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menjadi informan kunci dalam penelitian ini, adalah Kepala Sekolah yaitu 

kepala SMAN 1 Stabat, kepala SMKN 1 Stabat, SMAN Pangkalan 

Berandan, SMAN Besitang, SMKN Tanjungpura dan SMAN Bahorok, guru 

yang bertugas sebagai pengawas UN, dan pejabat Dinas Pendidikan 

Kabupaten Langkat yang menjadi panitia penyelenggara UN SMA/SMK di 

Kabupaten Langkat tahun 2014 yaitu Drs. Azwan Kepala Bidang SMA 

Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan Drs. Minhajussalam Kepala Seksi 

Kurikulum SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sebagai panitia UN 

SMA/SMK Kabupaten Langkat.  

Pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui pengamatan yaitu 

hadir di ruang kelas dan di sekolah dan mengamati interaksi kepala sekolah 

dengan guru saat UN berlangsung, wawancara mendalam melalui kunjungan 

kepada kepala sekolah dan guru, dan mengumpulkan dokumen tertulis yang 

menggambarkan data-data yang relevan dengan penelitian ini.  Proses 

kerjanya dilakukan, kunjungan ke sekolah pada saat UN bulan April tahun 

2014. Informasi digali melalui wawancara mendalam dari key informan pada 

setiap sekolah sebagai situs penelitian ini mengenai keadaan riel dan 

kebijakan mengenai kepemimpinan kepala sekolah di wilayah 

kewenangannya masing masing. Informasi selanjudnya digali dari dokumen 

tertulis terkait kebijakan pemerintah setempat mengenai kepala sekolah. 

Peneliti juga melakukan pengamatan di kelas untuk melihat secara langsung 

pengawasan UN dalam bentuk pengawasan oleh guru. Setelah datanya 

dipandang jenuh, maka dilanjutkan dengan menganalisis seluruh data 

(pengamatan, wawancara, dan dokumen tertulis), data dipilah sesuai 

kategori. Kemudian dipaparkan dalam bentuk display data untuk menguji 

keabsahan data dan memilih data yang dibutuhkan dengan menghindari 

opini. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini dilanjutkan dengan 

mengklasifikasikan data, dan menguji data yang kredibel dengan uji 

trianggulasi, selanjudnya dianalisis dan dibahas dengan ahli penelitian 

kualitatif, sehingga data yang diperoleh betul betul objektif, dan dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini. 

Hasil dan Pembahasan  

Idealnya visi dan misi sekolah dirumuskan oleh kepala sekolah dan 

timnya atau orang orang yang menurut kepala sekolah pantas diikutsertakan 

dalam menyusun visi dan misi sekolah. Proses mengikutsertakan pemangku 

kepentingan sekolah dalam merumuskan visi dan misi sekolah dilakukan 

secara terbuka menganut asas transparansi. Namun fakta dalam penelitian ini 

mengungkapkan bahwa tidak ada pemberitahuan yang memadai secara 

meluas oleh kepala sekolah kepada seluruh warga sekolah maupun orang tua 

siswa. Meskipun tim penyusun visi dan misi sekolah yang diikutsertakan 

oleh pihak sekolah telah ada unsur guru, unsur orang tua siswa, unsur komite 
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sekolah, dan unsur pimpinan sekolah. Tetapi semua keikutsertaan mereka ini 

ditetapkan berdasarkan  perbincangan kepala sekolah dengan orang orang 

yang dipercayanya. Proses penyusunan visi dan misi sekolah  ini 

menunjukkan bahwa visi dan misi disusun oleh tim telah memenuhi unsur 

transparansi terbatas.  

Prosesnya belum terbuka dilihat dari asas transparansi yang memenuhi 

syarat demokrasi pendidikan dan pemberdayaan potensi pendidikan di 

sekolah. Secara umum sekolah sekolah tersebut dalam pernyataan visinya 

antara lain unggul, intelektualitas, berkepribadian, mampu bersaing, 

berwawasan global dan sebagainya. Pernyataan visi ini tidak diiringi dengan 

program kerja sekolah dalam mencapainya, misalnya pernyataan unggul 

dalam visi sekolah tidak diiringi dengan program yang menunjukkan 

keunggulan tertentu dari sekolah itu. Hal yang sama dengan pernyataan 

lainnya seperti berkepribadian, intelektual, mampu bersaing dan lainnya 

tidak diiringi dengan program yang mendukungnya. Program sekolah 

ternyata disusun berdasarkan dana yang tersedia baik yang bersumber dari 

pemerintah maupun yang bersumber dari komite sekolah.  

Program yang dilaksanakan di sekolah cenderung berulang, yaitu 

program tahun sebelumnya diulang kembali menjadi program tahun yang 

sedang berjalan, sehingga kegiatannya tampak menjadi kegiatan rutin belaka 

berupa pengadaan maupun pembayaran alat tulis kantor, pembayaran listrik, 

perawatan sekolah, pembayaran gaji guru honor dan tidak ada pembaharuan 

yang berarti dalam bentuk program dan kegiatan untuk merespon 

keunggulan, intelektualitas, berkepribadian, mampu bersaing, berwawasan 

global dan sebagainya yang sesuai visi dan misi sekolah. Program 

pembelajaran berjalan dalam suasana rutin saja, tidak ditemukan data yang 

memadai dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dengan 

merancang strategi implementasi programnya. Konsep programnya susah 

dipahami dan model implementasinya rumit ditambah birokrasi yang tidak 

memahami, hal inilah yang mengarahkan ke jalan yang buntu.  

Perumusan visi dan misi menurut Sagala (2013:133) dilakukan lebih 

dahulu dengan mengasesmen  lingkungan, yaitu apa sebenarnya kebutuhan 

mendasar lingkungan akan pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah. 

Memenuhi visi dan misi sekolah secara rinci dirumuskan tujuan khusus baik 

pada tatar sekolah maupun tatar mata pelajaran, setelah rumusan tujuan 

menjadi jelas, disusunlah strategi pencapaian melalui sejumlah program 

sebagai aktivitas strategi. Pendampingan pada kepemimpinan kepala sekolah 

menyelenggarakan layanan pembelajaran yang bermutu sesuai visi dan misi 

sekolah secara konseptual sangat penting dilakukan, tetapi tidak dilakukan 

oleh orang yang mengerti dan mampu melatihkan hal hal yang kurang. Data  

mengungkapkan kepala sekolah tidak berani menyusun program dan 
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kegiatan yang tidak disetujui oleh pejabat terkait pada Dinas Pendidikan 

tempat mereka bertugas. Jika kepala sekolah membuat pembaharuan bentuk 

program dan kegiatan  yang tidak sesaui dengan pandangan pejabat pada 

Dinas Pendidikan, maka kepala sekolah tersebut dipandang jalan sendiri dan 

tidak patuh pada atasan.  

Perilaku pejabat dinas pendidikan ini jika dilihat dari tugas pokok dan 

fungsinya (TUPOKSI) mereka sebenarnya ditugaskan untuk memfasilitasi 

kebutuhan sekolah, tetapi perakteknya muncul subjektifitasnya sebagai 

pejabat yang memiliki power dan atas dasar power yang dimiliki mereka 

harus dipatuhi, meskipun komunikasi pejabat tersebut dalam menyampaikan 

keinginannya dengan cara yang sopan dan ramah, tetapi sulit bagi kepala 

sekolah menolak keinginan pejabat tersebut. Jika tidak patuh pada atasan 

akan dicarikan alasan untuk menggantikannya sebagai kepala sekolah 

dengan orang lain. Kondisi manajemen pendidikan yang birokratik ini 

menyebabkan kepala sekolah tidak berani mengambil resiko jabatannya, 

sehingga mereka lebih baik patuh dan memenuhi keinginan atasannya dari 

pada melakukan perubahan yang tidak memberi penguatan pada posisi 

kepemimpinan mereka di sekolah tempat mereka tugas.  

Temuan penelitian ini menunjukkan penguatan kepemimpinan kepala 

sekolah dalam mengendalikan manajemen sekolah yang dipimpinnya amat 

tergantung dengan instruksi dan perintah dari pejabat Dinas Pendidikan 

sebagai atasan kepala sekolah, atau masih menganut paradigma birokratik. 

Inisiatif yang mendasar dari kepala sekolah tidak mendapat ruang yang 

memadai, karena jika kepala sekolah mengerjakan sesuatu yang bukan 

perintah dari atasannya, maka hal itu dianggap berbeda atau tidak mematuhi 

petunjuk atasan. Secara konseptual untuk mampu menunjukkan keunggulan 

dan kualitas bersaing tentu perlu melakukan perubahan yang produktif, hal 

ini  sejalan dengan studi Massie (1983:249) yang menyatakan manajemen 

hidup dalam dunia dinamis yang berubah ubah penuh ketidak pastian.  

Sikap pemimpin yang luas dalam mempergunakan informasi oleh 

Massie yang menjadi penguatan kepemimpinan adalah disiplin akademis, 

proses proses manajemen dalam hubungannya dengan faktor manusia dan 

bukan manusia, prioritas prioritas kepemimpinan dalam menghadapi 

perubahan perubahan dalam substansi penguatan kepemimpinannya. 

Penelitian ini menunjukkan peran pejabat pada Dinas Pendidikan memberi 

andil penting penguatan kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen 

pendidikan menciptakan  pembelajaran berkualitas untuk memenuhi visi dan 

misi sekolah. Paradigma birokratik yang diperankan pejabat dinas 

pendidikan memberi penguatan birokratik pada kepemimpinan kepala 

sekolah, sulit memberi penguatan pemberdayaan dalam memeroleh 

keunggulan, intelektualitas, berkepribadian, mampu bersaing, berwawasan 
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global dan sebagainya. Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen 

sekolah dan kualitas pembelajaran sangat tergantung kepada bagaimana 

kepemimpinan kepala sekolah menentukan strategi implementasi 

programnya yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah di mana 

sekolah itu berada. 

 

Simpulan  

Peran pejabat pada Dinas Pendidikan memberi andil yang penting 

dalam penguatan kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen 

pendidikan menciptakan  pembelajaran yang berkualitas untuk memenuhi 

visi dan misi sekolah. Perlakuan terhadap kepemimpinan kepala sekolah 

cenderung menganut paradigma birokratik, belum menunjukkan paradigma 

pemberdayaan dalam memperoleh keunggulan, intelektualitas, 

berkepribadian, mampu bersaing, berwawasan global dan sebagainya. Untuk 

memeroleh SDM yang unggul sebagai hasil pembelajaran di sekolah 

memerlukan sekolah yang memberi layanan berkualitas, oleh karena itu 

disarankan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan sekolah agar 

mendorong pejabat pada dinas pendidikan mengubah paradigma birokratik 

menjadi paradigma pemberdayaan. 
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PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 

DALAM MEWUJUDKAN DAYA SAING 

 SEKOLAH  ISLAM 
 

Tutut Sholihah 
e-mail: tutut.iainpalangkaraya@gmail.com 

Pendahuluan 

 Sekolah merupakan organisasi sosial yang berdiri dan berkembang 

berkat kerjasama berbagai pihak. Untuk dapat mewujudkan kerjasama, 

sesuai dengan apa yang diharapkan, diperlukan kepemimpinan kepala 

sekolah yang baik dan profesional. Sebagai pemimpin, kepala sekolah adalah 

orang pertama dan utama dalam mewujudkan kepemimpinan yang 

diharapkan itu. Hal ini diperlukan karena kepemimipinan kepala sekolah 

akan memberikan corak dan warna sekolah yang dipimpinnya itu. 

Kepemimpinan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas akan dapat 

diketahui  melalui berbagai perilaku dan interaksi sosial yang melekat pada 

dirinya. Hasil perilaku kepemimpinan tersebut akan dipersepsi oleh para 

guru dan karyawan lainnya, dan mereka itu akan menentukan sikap tentang 

bagaimana mereka melaksanakan tugas sesuai dengan perilaku 

kepemimpinan pendidikan yang mereka saksikan sehari-hari (Tutut 

Sholihah, 2012).  

Cartwing dan Zander dalam Hoy dan Miskel (1987) mengatakan 

bahwa perilaku kepemimpinan pendidikan dalam hal ini sebagai kepala 

sekolah dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya cenderung 

berorientasi  kepada tugas atau berorientasi kepada hubungan dengan 

manusia. Kedua orientasi tersebut oleh Halpkin (1971) dinamakan dimensi 

struktur inisiasi dan dimensi konsederasi. Berkaitan dengan itu, kadar 

kepemimpinan setiap individu tidak sama. Ada kepala sekolah yang 

memiliki perilaku kepemimpinan dengan orientasi pada tugas tinggi dan ada 

pula kepala sekolah yang memiliki perilaku kepemimpinan dengan orientasi 

hubungan manusia  tinggi, ada juga dijumpai tinggi keduanya atau rendah 

keduanya.  

Kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpinannya dan 

dalam membuat daya saing lembaga pendidikan akan dipersepsi oleh  civitas 

akademika, baik di kalangan para guru, karyawan, siswa, staf  tata usaha dan 

masyarakat lainnya. Selanjutnya mereka akan menentukan sikap tentang 

bagaimana mereka berbuat berdasarkan perilaku kepemimpinan kepala 

sekolah dalam melaksanakan gagasannya tentang  inovasi dan strategi 

meningkatkan daya saing sekolah. Terkait dengan masalah tersebut, maka 



Penguatan Kepemimpinan Pendidikan Karakter                                                         Page 54    
Di Era MEA dan Globalisasi    

fokus kajian ini adalah: ”Bagaimana perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan daya saing Sekolah Islam? . 

Pembahasan 

 Kajian perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

daya saing Sekolah Islam dapat merujuk pendapat Sr. Yustiana CB dalam 

suatu acara diskusi (http://smakricci1.blogspot.com/) yang mengatakan 

bahwa sekolah unggul bukan semata-mata terletak pada fasilitas dan 

penampilan bangunan. Keunggulan suatu lembaga pendidikan hendaknya 

tercermin dalam manajemen pengelolaannya. Yustiana menyebutkan ada 

empat hal yang cukup penting untuk mewujudkan keunggulan sekolah, 

yakni: 

1) Sumber Daya Manusia (SDM). Keunggulan kompetitif terletak pada 

kualitas Sumber Daya Manusia. Bagaimana kualitas sumber daya yang 

dimiliki oleh lembaga pendidikan dan bagaimana dikembangkannya. 

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor yang 

menentukan perkembangan suatu persekolahan termasuk juga masa 

depan peserta didik. 

2) Standar akreditasi institusi kualitas sumber daya manusia memiliki 

bobot sangat tinggi 9,92 (urutan ke 2). Sumber daya manusia yang ada 

layak untuk diakreditasi. Pemerintah sekarang melakukan proses 

sertifikasi, sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga didik dan 

menetapkan kualitas tertentu setelah diproses. Bagaimana lembaga 

pendidikan non pemerintah, Yayasan, menetapkan standarisasi untuk 

tenaga didiknya? Hal ini menjadi hal yang harus diprioritaskan. 

3) Mewujudkan kualitas SDM pendidikan yang dilengkapi dengan 

kematangan soft skill. Saat ini SDM pendidikan tidak cukup hanya 

mempunyai core competence (kompetensi inti) di bidangnya (misalnya: 

marketing, IT, HRD, design, secretary), namun harus dilengkapi dengan 

soft skill, kematangan emosi, excellent personality, dll.  

4) Hal lain yang tidak kalah penting, terutama bagi lembaga pendidikan 

swasta adalah sejauh mana spiritualitas pendiri telah terinternalisasi 

dalam seluruh insan pendidikan. Setiap sekolah didirikan selalu 

membawa visi – misi. Visi dan misi digali dari spiritualitas para 

pelindung atau pendirinya. Jika visi dan misi tersebut sungguh-sungguh 

menjadi spiritual seluruh stakeholder lembaga pendidikan, maka itu 

pertanda bahwa kekuatan masih dimiliki. Oleh karena itu, jika sekolah-

sekolah swasta tidak ingin tersisih mereka harus berani untuk 

melakukan berbagai langkah untuk mengatasi hal ini. 

http://smakricci1.blogspot.com/
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Terkait dengan daya saing sekolah swasta, Irfan Tamwifi (2011) 

praktisi pendidikan dari Nganjuk Jawa Timur, mengatakan bahwa daya saing 

sekolah Islam umumnya rendah. Hal ini sejalan dengan kondisi di lapangan 

bahwa mengelola sekolah swasta saat ini memang bukan hal mudah, apalagi 

bila letak sekolah kurang strategis seperti berada di pedesaan. Berdasarkan 

pengalaman mengatakan banyak masalah yang harus dihadapi dalam 

mengelola sekolah swasta. Dibutuhkan kekuatan mental dan kemauan untuk 

terus mengasah pengetahuan dan ketrampilan agar sekolah swasta dapat 

terus eksis, terlebih lagi bila berharap mampu bersaing dengan sekolah lain. 

Irfan Tamwifi (2011) menjelaskan problem-problem umum yang 

selama ini mengemuka dalam mengelola sekolah swasta mestinya ditelusuri 

dari 10 unit analisis yang biasa digunakan dalam pengembangan sekolah, 

yang dapat diringkas menjadi dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Secara 

internal problem sekolah swasta terdiri dari problem sumber daya manusia 

(SDM) dan dukungan financial. Secara eksternal, sekolah harus berhadapan 

dengan masalah dukungan dinas (pemerintah), kultur pendidikan, dan 

dukungan masyarakat.  

Demikian juga dalam sebuah seminar bertema “Revolusi Pendidikan 

di Sekolah Islam” di Jakarta, Sabtu, 20 April 2002, konsultan pendidikan Drs 

Subroto mengatakan bahwa masalah sumber daya manusia (SDM) menjadi 

hambatan utama sekolah-sekolah Islam dalam mengembangkan daya 

saingnya. Hal ini dapat dicontohkan tenaga guru yang seadanya dan 

perekrutannya yang kurang selektif. Untuk yang satu ini, Subroto 

menyarankan agar guru memperoleh pembinaan, pelatihan, atau pun 

penataran, melalui kegiatan kelompok guru mata pelajaran sejenis. Soal 

perekrutan guru, ia mengatakan, seharusnya hal ini dilakukan dengan seleksi 

yang ketat sehingga selalu ada komitmen terhadap prestasi (Republika, 

Senin, 22 April 2002).  

Irfan Tamwifi (2011) lebih lanjut berpendapat bahwa usaha paling 

realistis untuk mengatasi problem SDM sekolah swasta adalah: 1) 

Memperkuat institusi sekolah; 2) Institusi sekolah terutama yayasan atau 

lembaga penyelenggara seharusnya menjadi lembaga mandiri dan kuat. 

Lembaga tersebut mempunyai kekuatan hukum dan moral, apalagi bila 

ditunjang keuangan yang memadai untuk menjamin kelangsungan sekolah; 

3) Institusi penyelenggara sekolah harus menempatkan dirinya pada posisi 

sebagaimana mestinya, yaitu menjadi lembaga yang memiliki visi, yang 

berperan sebagai pemilik dan penanggungjawab sekolah; 4) Membangun 

bargaining dengan mengedepankan kekuatan hukum. Irfan Tamwifi (2011) 

menjelaskan dengan institusi yang kuat, lembaga pendidikan dapat 

membangun kerja sama dengan guru, pegawai, masyarakat dan aparat 

dengan positif.  
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Apa yang diungkapkan oleh Irfan Tamwifi (2011) memang sudah 

menjadi kenyataan umum bahwa daya saing sekolah-sekolah swasta itu 

rendah. Tetapi apabila ada kepemimpinan kepala sekolah yang mumpuni 

tentunya dapat mendongkrak daya saing sekolah swasta. Perilaku 

kepemimpinan sekolah swasta termasuk di lingkungan sekolah Islam dapat 

mewujudkan lembaga pendidikan yang dibangunnya menjadi kuat, apabila 

didukung oleh perilaku kepemimpinannya mampu membangun kerja sama 

dengan pengurus yayasan, komite sekolah, guru, staf,  masyarakat serta 

dengan berbagai instansi dan lembaga terkait dengan baik.  

 Untuk mewujudkan daya saing pada sekolah swasta diantaranya 

perlunya melakukan inovasi dalam pembelajaran dengan pendekatan 

PAIKEM. Hal ini sesuai dengan yang disarankan oleh Subroto (Republika, 

22 April 2002) yang memberikan penekanan pada metode belajar yang dapat  

meningkatkan daya saing sekolah Islam. Menurutnya, sebaiknya sekolah-

sekolah tersebut menerapkan metode yang berfokus pada aktivitas siswa. 

Karena dengan memfokuskan pada metode belajar seperti itu, guru  mampu 

mengembangkan moral, pengetahuan dasar kreativitas, dan belajar 

bagaimana cara belajar para siswanya. Hal ini tentunya akan membantu 

menciptakan daya saing para siswa di sekolah Islam. Untuk meningkatkan 

daya saing, lanjut Subroto, sekolah Islam harus  meninggalkan metode 

belajar yang mengandalkan cara klasikal dengan guru  sebagai sumber 

belajar (teacher centred).  

Dalam kajian ini diantara upaya untuk mewujudkan daya saing 

sekolah Islam, maka perilaku kepemimpinan kepala sekolah harus 

melakukan serangkaian upaya membangun manajemen sekolah dan 

kepemimpinan yang kokoh. Hal ini sesuai yang disarankan oleh praktisi 

pendidikan dari Jakarta, Dr Arief Rahman MPd (Republika, 22 April 2002) 

yang menyatakan bahwa yang perlu dibenahi oleh sekolah Islam adalah 

manajemen sekolah. Penerapan manajemen  sekolah yang baik, akan 

memberikan hasil optimal dalam mencapai  tujuan sekolah. Tujuan sekolah, 

kata Arief, terbentuknya manusia beriman, berilmu, terampil dan semangat 

dalam beramal sehingga tercipta masyarakat yang terhormat  dunia dan 

akhirat. Tercapainya tujuan sekolah, tuturnya, akan menghasilkan  para 

siswa yang terasah semua potensi yang ada dalam dirinya baik spritual,  

emosi, akal, sosial, maupun jasmaninya. Kepala sekolah memegang peranan 

penting dalam mewujudkan semuanya.  

 Menurut Arief Rahman (Republika, 22 April 2002) bahwa kepala 

sekolah adalah pengelola kunci dalam sekolah. Dialah nahkoda dan 

pengemudi sekolah. Kepala sekolah harus memiliki kepribadian yang dapat 

menangkal semua masalah yang dapat melemahkan roda dan ketahanan 

sekolah. Selain itu, guru harus dapat memberikan transfer bukan hanya ilmu 
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tetapi  nilai. Menurutnya, guru harus dapat menginternalisasikan ajaran 

Islam kepada para siswanya, sehingga menyadari akan kedudukannya 

sebagai manusia. Kemampuan guru dalam mentransfer nilai akan membuat 

para siswa bukan hanya  terasah akalnya namun juga potensi keimanannya. 

Mereka akan memiliki daya saing sekaligus sandaran keimanan yang kuat 

kepada Tuhannya. Guna mewujudkan hal tersebut, mereka harus memiliki 

kompetensi baik  kepribadian, intelektual, dan profesional. Rahman (2002) 

juga berpendapat bahwa manajemen sekolah perlu mengikuti kemajuan ilmu  

manajemen yang mutakhir. Ini agar pelaksanaan pendidikan akan selalu 

maju dan menjalin nilai-nilai luhur agama.  

 

Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan di atas maka kajian perilaku 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan daya saing pada Sekolah 

Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 

research) dan teknik analisis isi (content analisys), maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 1) Membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

pendidikan yang kompetitif dan unggul yang dilengkapi dengan kematangan 

soft skill, core competence (kompetensi inti) di bidangnya (misalnya: 

marketing, IT, HRD, design, secretary), juga harus dilengkapi dengan soft 

skill, kematangan emosi, excellent personality, dll.; 2) Memenuhi semua 

standar akreditasi sekolah untuk menuju sekolah yang memiliki predikat 

bermutu dan unggul; 3) Memperkuat institusi sekolah dengan berbagai 

prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh; 4) Memperkokoh 

posisi dan peran yayasan atau lembaga penyelenggara agar lebih mandiri, 

memiliki visi yang jelas sebagai pemilik dan penanggungjawab sekolah; 5) 

Membangun bargaining dengan mengedepankan kekuatan hukum dan 

moral; 6) Membangun kerjasama yang kokoh dengan semua komponen baik 

intern dan ekstern lembaga (guru, pegawai, masyarakat dan aparat dengan 

positif); 7) Membangun komponen manajemen sekolah secara terus-menerus 

dengan mengikuti kemajuan ilmu manajemen yang mutakhir agar 

pelaksanaan pendidikan selalu maju; 8) Mewujudkan perilaku 

kepemimpinan kepala sekolah yang kokoh dengan memiliki kepribadian 

yang dapat  menangkal semua masalah yang dapat melemahkan roda dan 

ketahanan sekolah.; 9) Melakukan inovasi dalam pembelajaran secara terus-

menerus dengan pendekatan PAKEM, yaitu suatu pendekatan yang lebih 

menekankan pada metode belajar yang berfokus pada aktivitas siswa; 10) 

Mengembangkan kompetensi guru baik  kepribadian, intelektual, dan 

profesional agar dapat memberikan transfer ilmu pengetahuan, skill 

sekaligus nilai-nilai religius guna menginternalisasikan ajaran Islam kepada 

para siswanya, agar mereka kelak mampu berdaya saing sekaligus memiliki 
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sandaran keimanan yang kuat kepada Tuhannya; dan 11) 

Menginternalisasikan nilai-nilai spiritualitas pendiri dan nilai-nilai luhur 

agama dalam wujud visi – misi, tujuan maupun seluruh program sekolah.  

Dengan menerapkan strategi kepemimpinan kepala sekolah tersebut 

diharapkan dapat mendongkrak mutu Sekolah Islam yang 100% berstatus 

swasta untuk mencapai keunggulan dan branding di berbagai kawasan.  
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PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN 

VISIONER, BUDAYA SEKOLAH DAN MOTIVASI 
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DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
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e-mail: arfanarsyad.ung@gmail.com 

 

Pendahuluan 

Etos kerja guru yang tinggi menjadi salah satu tuntutan yang perlu 

dipenuhi guru seiring upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di 

Indonesia.  Hal ini yang menjadikan guru perlu memiki etos kerja yang baik 

dalam mengaktualisasikan tugas profesionalnya.  Etos kerja guru 

teraktualisasi dalam bentuk semangat kerja tinggi sehingga mampu 

menghasilkan perkerjaan dengan tingkat kualitas yang baik. Etos kerja yang 

baik menjadi faktor yang dapat memotivasi guru menjadi figur yang  tekun 

dalam melaksanakan tugas mengajar melalui  keinginan untuk menjunjung 

tinggi mutu pekerjaan, menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, 

dan keinginan untuk memberikan layanan pembelajaran  professional kepada 

peserta didik. 

Etos kerja guru dipengaruhi berbagai hal, salah satu diantaranya 

adalah kepemimpinan visioner kepala sekolah. Kepemimpinan visioner 

kepala sekolah merupakan kepemimpinan yang mampu mengembangkan 

intuisi, imajinasi dan kretaifitasnya untuk mengembangkan organisasinya. 

Kepala sekolah memiliki kemampuan untuk memimpin menjalankan misi 

organisasinya melalui serangkaian kebijakan dan tindakan yang progressif 

menapaki tahapan-tahapan pencapaian tujuannya, adaptif terhadap segala 

perubaahan dan tantangan yang dihadapi, serta efisien dan efektif dalam 

pengelolaan segala sumberdaya yang dimilikinya. 

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi etos kerja guru adalah 

budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan sekumpulan nilai yang 

melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh kepala sekolah, pendidik/guru, petugas tenaga 

kependidikan /administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya 

sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut 

di masyarakat luas.  Sebuah sekolah harus mempunyai misi menciptakan 

budaya sekolah yang menantang dan menyenangkan, adil, kreatif, inovatif, 

terintegratif, dan dedikatif terhadap pencapaian visi, menghasilkan lulusan 

yang berkualitas tinggi dalam perkembangan intelektualnya dan mempunyai 

karakter takwa, jujur, kreatif, mampu menjadi teladan, bekerja keras, toleran 

mailto:arfanarsyad.ung@gmail.com
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dan cakap dalam memimpin, serta menjawab tantangan akan kebutuhan 

pengembangan sumber daya manusia yang dapat berperan dalam 

perkembangan IPTEK dan berlandaskan imtak. Budaya sekolah yang 

terkelola dengan baik akan menjadi faktor yang dapat memperbaiki etos 

kerja guru. 

Selain kedua faktor tersebut motivasi kerja guru menjadi faktor 

lainnya yang  dapat mempengaruhi etos kerja guru.  Motivasi kerja guru 

adalah dorongan yang menggerakan dan mempengaruhi guru untuk 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi 

akan selalu mengembangkan keprofesionalannya dan program inovatif untuk 

meningkatkan pembelajaran siswa. Dengan motivasi kerja yang dimilikinya 

maka guru akan terdorong untuk melakukan aktivitas  kerja demi mencapai 

tujuan yang telah ditentukan, sehingga berimplikasi pada peningkatan etos 

kerja guru.  

Hasil pengamatan awal yang dilakukan pada sekolah menengah 

pertama di   Kabupaten Boalemo etos kerja guru belum sesuai yang 

diharapkan. Hal tersebut nampak pada gejala-gejala sebagai berikut: (1) 

dalam pembuatan program pembelajaran sebagian guru masih mengikuti 

program pembelajaran dari guru atau sekolah lain, (2) dalam pelaksanaan 

pembelajaran masih ada sebagian guru yang kurang menerapkan metode dan 

penggunaan media seperti yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, (3) sebagian guru masih kurang menerapkan penilaian  sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan , (4) guru kurang optimal dalam 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa di luar jam 

pembelajaran, (5) guru belum melakukan penelitian tindakan kelas sesuai 

dengan tuntutan provesi dan pengembangan diri. 

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam meningkatkan 

etos kerja guru sekolah menengah pertama se-Kecamatan Tilamuta 

Kabupaten Boalemo adalah dengan melakukan pembinaan secara kontinu 

baik oleh pengawas satuan pendidikan, kepala sekolah maupun pihak 

lainnya yang berkaitan dengan etos kerja guru. Setiap sekolah awal tahun 

pelajaran melakukan kegiatan MGMP untuk meningkatkan motivasi guru 

dalam pembelajaran sehingga berpengaruh pada etos kerjanya yang pada 

akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan. 

Kenyataan menunjukkan bahwa etos kerja guru Sekolah Menengah 

Pertama di   Kabupaten Boalemo masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut 

nampak pada belum optimalnya kerjasama di antara guru dalam pelaksanaan 

tugas, masih terdapat guru yang belum termotivasi dalam melaksanakan 

tugas pembelajaran, lemahnya komitmen dari pimpinan dan warga sekolah 

dalam menentukan program-program pengembangan budaya mutu sekolah. 

Dengan adanya permasalahan tersebut maka etos kerja guru pada pendidikan 

menengah masih rendah. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti menganggap perlu diadakan kajian mengenai etos kerja guru dilihat 

dari kepemimpinan visioner, budaya sekolah, dan motivasi kerja guru 

dengan judul: “Pengaruh Kepemimpinan Visioner, Budaya Sekolah Dan 
Motivasi Kerja Guru Terhadap Etos Kerja Guru di Sekolah Menengah 

Pertama di Kabupaten Boalemo. 

Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1) apakah terdapat 

pengaruh langsung kepemimpinan visioner terhadap etos kerja guru pada 

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Boalemo? (2) Apakah terdapat 

pengaruh langsung budaya sekolah terhadap etos kerja guru pada Sekolah 

Menengah Pertama di Kabupaten Boalemo? (3) Apakah terdapat pengaruh 

langsung kepemimpinan visioner terhadap motivasi kerja guru pada Sekolah 

Menengah Pertama? (4) Apakah terdapat pengaruh langsung budaya sekolah 

terhadap motivasi kerja guru pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten 

Boalemo? (5) Apakah terdapat pengaruh langsung motivasi kerja guru 

terhadap etos kerja guru pada Sekolah Menengah Pertama di  Kabupaten 

Boalemo? 

Metode penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Menengah Pertama. 

Subyek penelitian adalah guru. Penelitian ini menggunakan metode survei 

dengan jenis penelitian korelasional. Dalam penelitian ini ada empat variabel 

yang diteliti yaitu kepemimpinan visioner (X1), budaya sekolah (X2), 

motivasi kerja guru (X3) dan etos kerja (Y). 

 Populasi adalah seluruh guru sekolah menengah pertama sebanyak 

133 orang. Teknik pengambilan sampel adalah random sampling. Sampel 

sebanyak 74 orang guru. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

inferensial. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh 

gambaran karakteristik penyebaran nilai setiap skor variabel yang diteliti, 

sedangkan analisis inferensial dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. 

 

Hasil dan pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan pengujian linieritas dan signifikansi regresi, normalitas 

data, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Sebelum melakukan 

pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian model berdasarkan 

persamaan struktural yang telah dibangun. Adapun persamaan struktural 

dimaksud adalah sebagai berikut: 
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a. Pengujian Hipotesis dan Persamaan Struktural Jalur Model Satu 

Tabel 1. Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
.832
a
 

.692 .679 4.16726 

 

Tabel 2. Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 
8.52

5 
8.266 

 
1.031 .306 

KepemimpinanVisio

ner 
.333 .079 .386 4.189 .000 

BudayaSekolah .273 .129 .269 2.114 .038 

MotivasiKerjaGuru .222 .109 .269 2.025 .047 

 

Kerangka hubungan kausal empiris antara X1, X2, dan X3 terhadap Y 

dapat dibuat melalui persamaan struktural Model-1: Y = 0,386X1 + 0,269X2 

+ 0,269X3 + 0,308ϵ1. Hasil pengujian hipotesis persamaan struktural Model-

1 sebagai berikut: 

1) Pengujian Hipotesis 1: Terdapat pengaruh langsung positif 

kepemimpinan visioner kepala sekolah terhadap etos kerja guru. 

Hipotesis statistik: Ho: pyx1 = 0 

  Ha: pyx1 > 0 

Terlihat pada Tabel 2 kolom Sig (signifikansi), didapat nilai sig 0,000. 

Ternyata nilai sig 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 

0,05 > 0,000, maka Ho ditolak, artinya analisis jalur signifikan. Jadi 

kepemimpinan visioner berkontribusi terhadap etos kerja guru. 
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2) Pengujian hipotesis 2: Terdapat pengaruh langsung positif budaya 

sekolah terhadap etos kerja guru. 

 Hipotesis statistik: Ho: pyx2 = 0 

   Ha: pyx2 > 0 

 Terlihat pada Tabel 2 kolom Sig (signifikansi), didapat nilai sig 0,038. 

Ternyata nilai sig 0,038 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 

0,05 > 0,038, maka Ho ditolak, artinya analisis jalur signifikan. Jadi 

budaya sekolah berkontribusi terhadap etos kerja guru. 

3) Pengujian hipotesis 3: Terdapat pengaruh langsung positif motivasi kerja 

terhadap etos kerja guru. 

Hipotesis statistik:   Ho: pyx3 = 0 

 Ha: pyx3 > 0 

Terlihat pada Tabel 2 kolom Sig (signifikansi), didapat nilai sig 0,047. 

Ternyata nilai sig 0,038 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 

0,05 > 0,047, maka Ho ditolak, artinya analisis jalur signifikan. Jadi 

motivasi kerja berkontribusi terhadap etos kerja guru. 

 Bentuk diagram jalur Model-1 sebagaimana ditampilkan pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Bentuk Diagram  Hubungan Kausal variabel bebas terhadap Y 

b. Pengujian Hipotesis dan Persamaan Struktural Jalur Model-2 

Hasil perhitungan diperoleh sebagaimana pada Tabel 1. 

Tabel 3. Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
.86

7
a
 

.751 .744 4.51725 

 

 

 

X1 

 

X2 

 

X3 Y 

ρyx1 =0,386 

ρyx2 = 0,269 

ρyx3 =0,269 



Penguatan Kepemimpinan Pendidikan Karakter                                                         Page 64    
Di Era MEA dan Globalisasi    

Tabel 4. Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig

. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 

-

10.5

32 

8.872 

 -

1.1

87 

.23

9 

Kepemimp

inanVision

er 

.243 .081 .232 
3.0

01 

.00

4 

BudayaSe

kolah 
.862 .096 .698 

9.0

15 

.00

0 

Sumber: Analysis Data 2017 

Kerangka hubungan kausal empiris antara X1, X2, terhadap X3 dapat 

dibuat melalui persamaan struktural Model-2: X3 = 0,232 X1 + 0,698 X2 + 

0,249 ϵ2. Hasil pengujian hipotesis persamaan struktural Model-2 sebagai 

berikut: 

1) Hipotesis 4: Terdapat pengaruh langsung positif kepemimpinan visioner 

terhadap motivasi kerja guru 

Hipotesis statistik:  Ho: px3x1 = 0 

 Ha: px3x1 > 0 

Terlihat pada Tabel 4 kolom Sig (signifikansi), didapat nilai sig 0,004. 

Ternyata nilai sig 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 

0,05 > 0,004, maka Ho ditolak, artinya analisis jalur signifikan. Jadi 

kepemimpinan visioner berkontribusi terhadap motivasi kerja guru. 

2) Hipotesis 5: Terdapat pengaruh langsung positif budaya sekolah 

terhadap motivasi kerja guru. 

Hipotesis statistik:   Ho: px3x2 = 0 

 Ha: px3x2 > 0 

Terlihat pada Tabel 4 kolom Sig (signifikansi), didapat nilai sig 0,000. 

Ternyata nilai sig 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 

0,05 > 0,000, maka Ho ditolak, artinya analisis jalur signifikan. Jadi 

budaya sekolah berkontribusi terhadap motivasi kerja Guru. 

Bentuk diagram  jalur Model-2 ditampilkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Bentuk Diagram  Jalur Model-2 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur struktur model-1 dan 

model-2, maka digambarkan sebagai berikut: 

1. Hasil kontribusi model-1 

a.  Beberapa pengaruh langsung dan tidak langsung (melalui X3) dan 

pengaruh total kepemimpinan visioner (X1), budaya sekolah (X2), 

dan motivasi kerja (X3) terhadap etos kerja guru  (Y) diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Pengaruh langsung variabel kepemimpinan visioener (X1) 

terhadap etos kerja Y = 0,386. Pengaruh tidak langsung 

variabel kepemimpinan visioner  (X1) terhadap etos kerja (Y) 

melalui X3 = (0.232) x (0,269) = 0,0624. Jadi pengaruh total 

kepemimpinan visioner  (X1)  terhadap etos kerja (Y) sebesar 

0,448. 

2) Pengaruh langsung variabel budaya sekolah (X2) terhadap Y = 

0.269. Pengaruh tidak langsung variabel budaya sekolah (X2) 

terhadap etos kerja (Y) melalui X3 = 0.698 x 0.269 = 0,187. 

Jadi pengaruh total  budaya sekolah (X2)  terhadap etos kerja 

(Y) sebesar 0.456 

b.   Kontribusi kepemimpinan Visioner (X1) yang secara langsung 

mempengaruhi etos kerja guru = 0,386
2
 = 0,149 atau 14,9 %. 

c.   Kontribusi budaya sekolah (X2)  yang secara langsung 

mempengaruhi etos kerja guru =0.269
2
 = 0,072 atau 7,2 %. 

d.   Kontribusi motivasi kerja (X3) yang secara langsung 

mempengaruhi etos kerja guru =0,269
2
 = 0,072 atau 7,2 %. 

e.   Kontribusi kepemimpinan visioner (X1), budaya sekolah (X2), 

motivasi kerja (X3) yang secara simultan yang langsung 

mempengaruhi etos kerja guru (Y) sebesar r
2
 = 0,692 = 69,2 %. 

ρx3 = 0,249 

ϵ

ρx3x1 = 0,232 

ρx3x2 = 0,698 

X1 

X2 

X3 
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Sisanya sebesar  30,08% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak 

bisa dijelaskan dalam penelitian ini atau variabilitas yang inheren. 

 

2. Hasil kontribusi model-2 

a.   Kontribusi kepemimpinan visioner (X1) yang secara langsung 

mempengaruhi motivasi kerja (X3) sebesar 0,232
2
 = 0,053 atau 

5,3%. 

b.   Kontribusi budaya sekolah (X2) yang secara langsung 

mempengaruhi etos kerja (X3) sebesar  0,0.698
2
 = 0,487 atau 

48,7%. 

c.   Kontribusi kepemimpinan visioner (X1), dan budaya sekolah (X2) 

secara simultan yang langsung mempengaruhi motivasi kerja guru 

r
2
= 0,751 atau 75,1 %. Sisanya sebesar  24,9 % dipengaruhi faktor-

faktor lain yang tidak bisa dijelaskan dalam penelitian ini. 

 

 

Pembahasan 

Interpretasi dan pembahasan hasil penelitian mengacu pada hasil 

pengujian empat hipotesis penelitian, yaitu: (1) Kepemimpinan visioner 

berpengaruh langsung positif terhadap etos kerja guru Sekolah Menengah 

Pertama; (2) Budaya sekolah berpengaruh langsung positif terhadap etos 

kerja guru Sekolah Menengah Pertama; (3) Motivasi kerja guru berpengaruh 

langsung positif terhadap tingkat etos kerja guru Sekolah Menengah 

Pertama; (4) Kepemimpinan visioner berpengaruh langsung positif terhadap 

motivasi kerja guru Sekolah Menengah Pertama; (5) Budaya sekolah 

berpengaruh langsung positif terhadap motivasi kerja guru Sekolah 

Menengah Pertama. 

1. Pengaruh Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah terhadap Etos Kerja 

Guru 

Hasil pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: 

“Terdapat pengaruh langsung positif kepemimpinan visioner kepala sekolah 

terhadap etos kerja guru pada Sekolah Menengah Pertama teruji 

kebenarannya. Artinya, semakin tinggi kepemimpinan visioner kepala 

sekolah, maka semakin baik etos kerja guru pada Sekolah Menengah 

Pertama.  

Ditinjau dari nilai koofisien determinasi (r²) = 0,1490, artinya 

sebesar 14,90% variasi tingkat etos kerja guru Sekolah Menengah Pertama 

dapat diterangkan oleh kepemimpinan visioner. Dengan kata lain, makin 

tinggi kepemimpinan visioner, maka makin tinggi pula tingkat etos kerja 

guru pada Sekolah Menengah Pertama. Sebaliknya, makin rendah 
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kepemimpinan visioner, maka makin rendah tingkat etos kerja guru pada 

Sekolah Menengah Pertama, sehingga secara empirik dapat dijelaskan 

bahwa kepemimpinan visioner memiliki pengaruh terhadap tingkat etos 

kerja guru. Temuan ini memberikan informasi bahwa tingkat etos kerja guru 

dipengaruhi secara langsung positif oleh kepemimpinan visioner kepala 

sekolah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Setiati (2012) yang menyatakan 

bahwa semakin baik kepemimpinan kepala sekolah, maka semakin 

meningkat etos kerja guru. Lebih lanjut Komariah (2014) menguatkan 

bahwa terdapat pengaruh positif tidak langsung antara kepemimpinan 

dengan produktivitas utamanya etos kerja guru. Pendapat di atas dapat 

dimaknai bahwa kepemimpinan visioner kepala sekolah dapat menunjang 

etos kerja guru melalui pendekatan, strategi, dan motivasi yang digunakan 

oleh kepala sekolah. 

2. Pengaruh Budaya Sekolah terhadap Etos Kerja Guru 

Hasil pengujian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: “Terdapat 

pengaruh langsung positif budaya sekolah terhadap etos kerja guru pada 

Sekolah Menengah Pertama”  teruji kebenarannya.  Artinya, semakin tinggi 

budaya kerja, maka semakin tinggi tingkat etos kerja guru pada Sekolah 

Menengah Pertama. 

Ditinjau dari nilai koofisien determinasi (r²) = 0,0723, dapat  

dipahami bahwa sebesar 7,23% variasi tingkat etos kerja guru pada Sekolah 

Menengah Pertama dapat diterangkan oleh budaya sekolah. Nilai p = 0.269, 

artinya makin baik budaya sekolah, maka makin tinggi etos kerja guru pada 

Sekolah Menengah Pertama. Sebaliknya, makin rendah budaya sekolah, 

maka makin rendah pula tingkat etos kerja guru pada Sekolah Menengah 

Pertama, sehingga secara empirik dapat dijelaskan bahwa budaya sekolah 

memiliki pengaruh terhadap tingkat etos kerja guru. 

Temuan ini memberikan informasi bahwa pada etos kerja guru dapat 

ditentukan oleh budaya sekolah. Hal ini sama halnya dengan pendapat 

Manik (2011) yang mengemukakan bahwa ada hubungan positif antara 

budaya organisasi dengan etos kerja guru. Semakin rendah budaya 

organisasi maka semakin rendah pula kerja para tenaga kependidikan dalam 

sekolah itu. Demikian pula sebaliknya, semakin baik budaya organisasi, 

maka semakin tinggi etos kerjanya. Budaya sekolah yang ada seringkali 

tidak menguntungkan bagi pihak guru. Sebagai contoh kepala sekolah yang 

memberikan pekerjaan yang berlebihan pada guru, kepala sekolah yang tidak 

pernah memikirkan perkembangan karir guru, kepala sekolah yang kurang 

melibatkan guru dalam pengambilan keputusan seringkali membuat guru 

tidak puas dengan budaya organisasi yang diterapkan, sehingga memicu 

perasaan terbebani dari guru. 



Penguatan Kepemimpinan Pendidikan Karakter                                                         Page 68    
Di Era MEA dan Globalisasi    

3. Pengaruh  Motivasi Kerja terhadap Etos Kerja Guru  

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: “Terdapat 

pengaruh langsung positif motivasi kerja terhadap tingkat etos kerja guru 

Sekolah Menengah Pertama” teruji kebenarannya. Artinya, semakin tinggi 

motivasi kerja guru, maka semakin tinggi tingkat etos kerja guru pada 

Sekolah Menengah Pertama. 

Ditinjau dari nilai koofisien determinasi (r²) = 0,0723, dapat  

dipahami bahwa sebesar 7,23% variasi etos kerja guru Sekolah Menengah 

Pertama dapat dijelaskan oleh motivasi kerja. Nilai p = 0, 269 dengan kata 

lain makin tinggi motivasi kerja, maka makin tinggi pula etos kerja guru 

Sekolah Menengah Pertama. Sebaliknya, makin rendah motivasi kerja guru, 

maka makin tinggi rendah pula etos kerja guru Sekolah Menengah Pertama, 

sehingga secara empirik dapat dijelaskan bahwa motivasi kerja memiliki 

pengaruh terhadap etos kerja guru. 

Temuan ini memberikan informasi bahwa etos kerja guru dapat 

ditentukan oleh motivasi kerja. Manik (2011:10) menyimpulkan bahwa 

motivasi kerja guru berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. 

Ada berbagai faktor pendorong etos kerja, salah satunya motivasi kerja.  

4. Pengaruh  Kepemimpinan Visioner terhadap Motivasi Kerja Guru  

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: “Terdapat 

pengaruh langsung positif kepemimpinan visioner terhadap motivasi kerja 

guru Sekolah Menengah Pertama” teruji kebenarannya. Artinya semakin 

tinggi kepemimpinan visioner kepala sekolah, maka semakin tinggi motivasi 

kerja guru pada Sekolah Menengah Pertama. 

Ditinjau dari nilai koofisien determinasi (r²) =  0,0538 dapat  

dipahami bahwa sebesar 5,38% variasi motivasi kerja guru Sekolah 

Menengah Pertama   dapat dijelaskan oleh kepemimpinan visioner. Nilai p = 

0.232 artinya, makin tinggi kepemimpinan visioner, maka makin tinggi pula 

motivasi kerja guru Sekolah Menengah Pertama. Sebaliknya, makin rendah 

kepemimpinan visioner, maka makin rendah pula motivasi kerja guru 

Sekolah Menengah Pertama, sehingga secara empirik dapat dijelaskan 

bahwa kepemimpinan visioner memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja 

guru.  

Temuan ini memberikan informasi bahwa kepemimpinan visioner di 

sekolah dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap motivasi kerja guru. 

Dampak positif yang  terjadi antara lain mendorong inovasi, kreativitas dan 

adaptasi yang mengkodusifkan motivasi kerja guru. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Rohayati, (2015;9) bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah 

mempengaruhi motivasi kerja para guru di suatu sekolah.  
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5. Pengaruh Budaya Sekolah terhadap Motivasi Kerja Guru  

Hasil pengujian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa: 

“Terdapat pengaruh langsung positif budaya sekolah terhadap motivasi kerja 

guru Sekolah Menengah Pertama” teruji kebenarannya. Artinya, semakin 

tinggi budaya kerja, maka semakin tinggi motivasi kerja guru pada Sekolah 

Menengah Pertama. 

Ditinjau dari nilai koofisien determinasi (r²) = 0,4870, dapat 

dipahami bahwa sebesar 48,70% variasi motivasi kerja guru Sekolah 

Menengah Pertama    dapat diterangkan oleh budaya sekolah. Dengan kata 

lain, makin baik budaya sekolah, maka makin tinggi motivasi kerja guru 

SMP. Sebaliknya, makin rendah budaya sekolah, maka makin rendah pula 

motivasi kerja guru SMP, sehingga secara empirik dapat dijelaskan bahwa 

budaya sekolah memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja guru. 

Temuan ini memberikan informasi bahwa motivasi kerja guru 

Sekolah Menengah Pertama ditentukan oleh budaya sekolah. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Manik (2011) bahwa budaya organisasi mencerminkan 

nilai-nilai yang dimiliki dan dipatuhi oleh anggota organisasi dalam berfikir, 

perasaan, dan bertindak, sedangkan motivasi kerja menunjukan minat dan 

kesenangan dalam bekerja. Dengan demikian hubungan budaya organisasi 

dan etos kerja tidak bias. 

 

Penutup 

 Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

ditarik simpulan: (1) Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan 

kepemimpinan visioner kepala sekolah terhadap etos kerja guru pada 

Sekolah Menengah Pertama; (2) Terdapat pengaruh langsung positif dan 

signifikan budaya kerja terhadap etos kerja guru pada Sekolah Menengah 

Pertama; (3) Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan Motivasi 

kerja guru terhadap tingkat etos kerja guru pada Sekolah Menengah Pertama; 

(4) Terdapat pengaruh langsung posiitif dan signifikan kepemimpinan 

visioner kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru pada Sekolah 

Menengah Pertama; (5) Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan 

budaya sekolah terhadap motivasi kerja guru pada Sekolah Menengah 

Pertama. 
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e-mail: arfanarsyad.ung@gmail.com 

 

Pendahuluan 

Keberadaan seorang pemimpin di dalam suatu kelompok atau 

organisasi sangat menentukan berjalan tidaknya roda organisasi tersebut, 

karena seorang pemimpin dapat mengendalikan berbagai perbedaan 

karakter, pendapat, kemauan, pikiran, perasaan, kebutuhan, sifat, tingkah 

laku, dan lainnya untuk digerakkan ke arah yang sama. Dengan demikian, 

perbedaan individu di dalam suatu kelompok atau organisasi dimanfaatkan 

untuk mencapai suatu tujuan bersama sebagai suatu kegiatan kepemimpinan. 

Di lingkungan satuan pendidikan, keberadaan kepala sekolah sebagai 

pemimpin dalam membangun kualitas pendidikan sangat strategis dan vital. 

Kepala sekolah merupakan jabatan seorang pemimpin yang tidak bisa diisi 

oleh sembarang orang. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh 

seseorang untuk dapat diangkat menjadi kepala sekolah. Salah satu 

pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan apakah seseorang layak 

diangkat sebagai kepala sekolah adalah aspek kepemimpinan (leadership). 

Selain itu, terkait dengan konsep kepala sekolah, dalam konteks sistem 

pendidikan nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

12 Tahun 2007, selain kualifikasi akademik minimal strata satu (S-1) 

ditetapkan juga lima kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah 

yang meliputi: (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi manajerial, (3) 

kompetensi kewirausahaan, (4) kompetensi supervisi, dan (5) kompetensi 

sosial (Kemdiknas, 2011: 2). Hal ini terkait dengan tugas dan tanggung 

jawab kepala sekolah yang cukup berat dalam mengelola dan memimpin 

sekolah. 

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh 

keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola tenaga 

kependidikan yang tersedia di sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu 

komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. 

Selain itu, kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, 

dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.  

Menghadapi berbagai persoalan tersebut di atas, kepala sekolah 

membutuhkan peran aktif seluruh warga sekolah agar seluruh tugas dan 

mailto:arfanarsyad.ung@gmail.com
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tanggungjawab dalam menyelenggarakan pendidikan dapat diselesaikan 

dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dalam kepemimpinan 

di sekolah. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan seluruh warga 

sekolah dalam suatu pengelolaan sumber daya secara efektif dan efesien 

untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Menurut Danim (2009: 48) 

pola kepemimpinan transformasional merupakan salah satu pilihan bagi 

kepala sekolah untuk mengatasi masalah tersebut dan mengembangkan 

sekolahnya menjadi sekolah yang berkualitas. 

Tidak mudah untuk melaksanakan kepemimpinan transformasional. 

Keberhasilan kepala sekolah/madrasah dalam memimpin, terletak pada 

peran kepala sekolah/madrasah sebagai kekuatan sentral yang menjadi 

kekuatan penggerak kehidupan sekolah/madrasah. Selain itu, kepala sekolah 

harus memahami tugas dan fungsi setiap warga sekolah di setiap unit-unit 

dalam struktur organisasi sekolah. Pemahaman kepala sekolah terhadap 

setiap peran yang ada di sekolah, akan memudahkannya dalam memberikan 

instruksi dalam hal bagaimana peran tersebut dapat dilaksanakan dengan 

baik. Sebab memimpin itu sendiri mengandung makna luas, yang di 

dalamnya terdapat kegiatan menggerakkan, mengarahkan, membimbing, 

melindungi, membina, memberikan teladan, memberikan dorongan, 

memberikan bantuan, dan sebagainya. Menurut John Hall (Koswara, 2008: 

21), ada empat faktor untuk menuju kepemimpinan transformasional, yaitu 

idealized influence, motivasi inspirasi (inspirational motivation), intellectual 

stimulation, dan individual consideration. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kecamatan Tilamuta, tidak 

banyak sekolah pada jenjang SMP/MTs yang kepala sekolahnya dapat 

menerapkan kepemimpinan seperti itu. Hal ini disebabkan untuk dapat 

menerapkan kepemimpinan tranformasional dalam implementasi MBS 

dibutuhkan kemampuan yang lebih dari kepala sekolah. Kemampuan 

tersebut dapat ditinjau dari visi dan misi yang dimilikinya, kemampuannya 

dalam berkomunikasi, kemampuan dalam mendistribusikan peran 

kepemimpinannya, serta kemampuan untuk mempengaruhi dan 

menggerakkan bawahannya dalam mengembangkan kultur sekolah yang 

berkualitas.  

Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, MTs Negeri Tilamuta 

merupakan salah satu sekolah yang kepala sekolahnya menerapkan 

kepemimpinan transformasional. Hal ini ditandai oleh adanya 

pendistribusian peran kepala kepemimpinan oleh kepala sekolah pada 

berbagai unit tugas dan pengelolaan yang ada di sekolah. Penerapan 

kepemimpinan transformasional di MTs Negeri Tilamuta telah membawa 

sekolah ini sebagai salah satu sekolah favorit di Kecamatan Tilamuta. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian 

tentang pola kepemimpinan kepala sekolah di MTS Negeri Tilamuta melalui 

sebuah penelitian dengan rumusan formulasi judul sebagai berikut : 
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“Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Implementasi 

MBS di MTs Negeri Tilamuta”. 
Berdasarkan uraian yang dijabarkan dalam latar belakang di atas, 

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan 

Kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam implementasi MBS 

di Tsanawiyah Negeri Tilamuta. 

Adapun yang menjadi subfokus dalam penelitian ini adalah (1) Ide-

ide inovatif Kepala MTs Negeri Tilamuta dalam implementasi MBS, (2) 

Cara Kepala MTs Negeri Tilamuta memotivasi guru dan staf dalam 

implementasi MBS, (3) Strategi Kepala MTs Negeri Tilamuta dalam 

menerapkan stimulasi intelektual, (4) Peran Kepala MTs Negeri Tilamuta 

dalam menerapkan konsiderasi intelektual. 

Secara operasional, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji secara 

mendalam implementasi kepemimpinan transformasional di Tsanawiyah 

Negeri Tilamuta. 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan metode penelitin studi kasus. Prosedur penelitian 

dilakukan melalui empat tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, pengolahan 

data, dan penyusunan laporan. Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.Teknik dan prosedur 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara laian sebagai 

berikut: (1)Pengamatan, (observasi), (2) Wawancara, (3) Dokumentasi. 

 

Hasil Penelitian 

1. Pengaruh yang idealisasikan (idealized influence) Kepemimpinan 

Kepala MTs Negeri Tilamuta. 

Pertama, Kepala Sekolah sebagai sosok yang ideal. Dalam aktivitas 

dan pergaulan sehari-hari, baik di dalam lingkungan sekolah maupun dalam 

kehidupan dan pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat, Kepala MTs 

Negeri Tilamuta merupakan sosok yang selalu memberikan contoh yang 

baik, selalu melakukan hal-hal yang menjadi keputusan bersama. Menjadi 

teladan yang baik dengan berupaya untuk menjadi orang pertama yang 

melakukan hal-hal baik di sekolah. Komunikasi selalu dilakukan dengan 

seluruh unsur guru, tata usaha, komite sekolah dan stakeholder lainnya 

melalui berbagai pendekatan yang bersifat kekeluargaan. Memiliki 

kesabaran yang cukup tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan dan 

karakter yang ada di MTs Negeri Tilamuta. Selain itu, kunci keberhasilan 

dari Kepala MTs Negeri Tilamuta selama menjadi pimpinan adalah disiplin. 
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Kedisiplinan tersebut diterapkan kepada seluruh guru, staf tata usaha dan 

siswa di MTs Negeri Tilamuta. Kedua, kepala MTs Negeri Tilamuta 

sebagai figur yang dihormati tercermin dari sikap dan perilakunya terhadap 

orang lain. Kepala MTs Negeri Tilamuta merupakan orang yang sangat 

toleran terhadap perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan 

madrasah dijadikan sebagai kekuatan dalam mengembangkan sekolah. 

Menghormati orang lain baik tua maupun muda, tanpa menonjolkan 

jabatannya sebagai seorang kepala madrasah. Memiliki kepedulian terhadap 

orang lain, empati kepada semua warga sekolah, berkharisma sebagai 

seorang pemimpin dan santun dalam bertutur kata. Ketiga, kepala sekolah 

merupakan panutan dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajiban 

mengembangkan sekolah. Secara umum, sosok kepala MTs Negeri 

Tilamuta sebagai sosok panutan dapat di lihat dari aktivitas dan pergaulan 

sehari-hari, baik di dalam lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan dan 

pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Kepala MTs Negeri Tilamuta 

merupakan sosok yang selalu memberikan contoh yang baik, selalu 

melakukan hal-hal yang menjadi keputusan bersama. Komunikasi selalu 

dilakukan dengan seluruh unsur guru, tata usaha, komite sekolah dan 

stakeholder lainnya melalui berbagai pendekatan yang bersifat 

kekeluargaan. Komunikasi dijalin dalam rangka menyatukan persepsi 

tentang pengembangan sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah 

dirumuskan bersama. Keempat, kepala madrasah mengeluarkan berbagai 

macam keputusan dan kebijakan dalam rangka melakukan pengembangan 

sekolah. Kewenangan mengeluarkan keputusan sepenuhnya ada di tangan 

kepala sekolah. Upaya yang dilakukan oleh Kepala MTs Negeri Tilamuta 

dalam mengambil keputusan adalah selalu melibatkan guru dan staf Tata 

Usaha. Jika keputusan yang akan diambil berkaitan dengan kebijakan 

sekolah, maka kepala MTs Negeri Tilamuta selalu melibatkan pengawas 

sekolah dan komite sekolah. Dengan demikian keputusan yang diambil 

merupakan hasil rumusan bersama berdasarkan musyawarah mufakat.  

2. Motivasi Inspirational (Inspirasional Motivasion) Kepemimpinan 

Kepala MTs Negeri Tilamuta. 

Dalam mewujudkan visi dan misi sekolah tersebut kepala MTs 

Negeri Tilamuta selalu memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh 

guru dan tata usaha. Arahan diberikan untuk memberikan penjelasan – 

penjelasan teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dari setiap 

komponen beban kerja yang diberikan. Hal ini dilakukan karena tidak 

semua guru dapat memahami substansi tugas tugas dan pekerjaan yang 

diembannya.  

Kepala MTs Negeri Tilamuta juga memberikan penghargaan 

(reward) kepada setiap warga sekolah yang memiliki kinerja baik dalam 
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menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Penghargaan atau reward tersebut diberikan setiap semester baik baik 

kepada guru, tata usaha dan bahkan siswa. Bentuk penghargaan yang 

diberikan pada umumnya berupa piagam penghargaan dan bonus. Bonus 

yang diberikan berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan 

sekolah.  

Selain reward, kepala MTs Negeri Tilamuta juga menerapkan 

adanya pemberian sanksi (punishment) kepada seluruh warga sekolah yang 

melakukan pelanggaran terhadap disiplin sekolah. Bagi pegawai, sanksi 

yang diberikan  berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan 

pengusulan kenaikan pangkat dan penundaan penerimaan tunjangan. 

Pemberian jenis-jenis sanksi tersebut didasarkan pada jenis dan tingkat 

pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. 

Upaya kepala MTs Negeri Tilamuta dalam membangun komitmen 

bersama mewujudkan visi dan misi madrasah diantaranya adalah dengan 

melakukan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penyusunan 

program kerja untuk setiap unit, bidang dan atau urusan, melakukan 

evaluasi diri madrasah minimal 2 kali setahun, serta melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi (tupoksi) dengan sebaik-baiknya. Selalu melakukan 

komunikasi serta koordinasi dengan pihak terkait seperti pengawas sekolah, 

pengawas rumpun mata pelajaran, komite sekolah dan orang tua siswa 

terkait dengan program pendidikan yang dilaksanakan di madrasah. 

3. Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation) Kepemimpinan 

Kepala MTs Negeri Tilamuta. 

Peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan sangat 

dipengaruihi oleh kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh pendidik dan 

tenaga pendidikan. Semakin kreatif dan inovatif guru dan tenaga 

kependidikan yang ada, maka sudah dapat dipastikan pendidikan yang ada 

baik proses maupun outputnya juga akan menjadi lebih baik. Menjadi guru 

dan tenaga kependidikan yang kreatif dan inovatif tidak mudah. Diperlukan 

pengetahuan dan kompetensi yang memadai serta semangat tinggi untuk 

membuat perubahan.  

Kepala MTs Negeri Tilamuta sangat menginginkan bahwa seluruh 

guru dan staf tata usaha memiliki kreatifitas dan inovasi dalam menjalankan 

tugas-tugasnya. Upaya yang telah dilakukan oleh kepala MTs Negeri 

Tilamuta diantaranya dengan mengikutkan guru dan tata usaha pada 

kegiatan – kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri yang 

diikuti oleh guru dan tata usaha MTs Negeri Tilamuta diantaranya seperti 

bimbingan teknis (bimtek), pendidikan dan latihan (diklat), pelatihan-

pelatihan, workshop dan seminar. Untuk meningkatkan kualitas guru dan 
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pembelajaran, kepala MTs Negeri Tilamuta memberikan peluang yang 

sebesar-besarnya kepada guru dan tata usaha untuk melanjutkan studi ke 

jenjang yang lebih tinggi. Bagi guru melanjutkan studi dari jenjang 

kualifikasi Sarjana (S-1) ke Magister (S-2), dan bagi tata usaha dari jenjang 

kualifikasi SMA/SMU/Diploma ke jenjang kualifikasi sarjana. 

Pada setiap akhir semester dilakukan lomba penataan ruangan dan 

kelas. Lomba penataan ruangan diperuntukkan bagi guru yang mendapatkan 

tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, dll, 

sedangkan lomba penataan kelas diperuntukkan bagi wali-wali kelas. 

Kepala MTs Negeri Tilamuta juga mendorong guru dan tata usaha untuk 

mengikuti ajang lomba atau seleksi pemilihan PTK berprestasi pada setiap 

tahun.  Selain itu, untuk memberikan rangsangan berpikir bagi guru dan tata 

usaha dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasinya, sekolah selalu 

memprogramkan kegiatan studi banding. Tujuan studi banding tersebut 

adalah sebagai ajang refresing bagi warga sekolah sekaligus memberikan 

stimulus inspirasi untuk menumbuhkan kreatifitas mereka.  

Khusus bagi guru, kepala MTs Negeri Tilamuta pengembangan 

pemikiran kritis diarahkan pada penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Karya 

tulis ilmiah yang ditekankan untuk dibuat oleh guru adalah jenis penelitian 

tindakan kelas atau PTK. PTK mengangkat berbagai persoalan yang 

dihadapi oleh guru dalam pembelajaran. Sebagai upaya untuk mendukung 

kegiatan tersebut, kepala MTs Negeri Tilamuta beberapa kali mengundang 

fasilitator untuk memberikan dasar dan tata Cara menyusun karya tulis 

ilmiah kepada seluruh guru di MTs Negeri Tilamuta.  

Upaya kepala MTs MTs Negeri Tilamuta untuk menumbuhkan 

kemampuan guru dan tata usaha melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran Sekolah (MGMPS), memberikan tugas – tugas tertentu, dan 

menyelenggarakan pertemuan bulanan. Melalui MGMPS, guru memiliki 

kesempatan untuk menyelesaikan masalah terkait pembelajaran dengan 

teman-teman sejawat yang memiliki basic keilmuan yangsama. Pemberian 

tugas – tugas tertentu membantu guru dan tata usaha dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi sebagai konsekuensi dari tugas yang diemban. 

Sedangkan pertemuan bulanan dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi oleh seluruh warga sekolah selama bulan berjalan. 

4. Konsiderasi Intelektual (individual consederation) Kepemimpinan 

Kepala MTs Negeri Tilamuta 

Kepala MTs Negeri Tilamuta sebagai pelatih dapat ditinjau dari 

aktivitasnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dalam berbagai 

kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB) baik ditingkat 

sekolah maupun tingkat kabupaten, kepala MTs Negeri Tilamuta bertindak 
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sebagai narasumber ataupun instruktur pada beberapa materi terkait 

pengembangan sekolah. Hal ini berkaitan dengan kapasitasnya sebagai 

pimpinan di salah satu madrasah yang tergolong sebagai madrasah favorit 

dan rujukan. Secara internal, kepala MTs juga sering membuat kegatan 

mandiri berupa workshop, pelatihan ataupun bimtek yang didalamnya beliau 

termasuk dalam Tim narasumber atau instruktur.  

Selain dalam even pengembangan diri, dalam konteks pelaksanaan 

tugas-tugas pengelolaan pendidikan, kepala MTs Negeri Tilamuta selalu 

memberikan bimbingan dan arahan apa saja yang harus dibuat dan 

disiapkan dalam pemenuhan kelengkapan adminstrasi madrasah. 

Pembimbingan tersebut dilakukan secara individu maupun kelompok. 

Secara teknis, pembimbingan diarahkan pada substansi tupoksi dari setiap 

urusan atau bidang layanan. Selanjutnya kepala MTs melakukan evalusi 

terhadap kinerja dari setiap guru dan tata usaha melalui penilaian atau 

supervisi. 

Kepala MTs Negeri Tilamuta sebagai penasehat dapat ditinjau dari 

kapasitasnya sebagai pimpinan, sebagai tokoh agama dan mubalig di 

masyarakat. Sebagai pimpinan, kepala MTs Negeri Tilamuta selalu 

memberikan saran, pertimbangan dan pandangan atas berbagai persoalan 

yang dihadapi oleh seluruh warga sekolah dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya. Sebagai tokoh agama dan mubalig, Kepala MTs Negeri 

Tilamuta selalu memberikan nasehat ataupun tausiah untuk membentuk 

mental spritual. Nilai – nilai keagamaan disampaikan sejalan dengan 

program peningkatan atau penguatan pendidikan karakter bangsa (PPK) 

yang saat ini sedang digalakkan.  

 

Pembahasan 

Kepemimpinan transformasional Pengaruh yang diidealisasikan 

(idealized influence)Kepala MTs Negeri Tilamuta diaktualisasikan ke dalam 

empat indikator capaian transformasi kepemimpinan, yaitu kepala MTs 

Negeri Tilamuta sebagai sosok yang ideal, sebagai panutan, sebagai figur 

yang dihormati dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Sebagai 

sosok yang ideal, kepala MTs Negeri Tilamuta memiliki karakter yang kuat 

untuk mengembangkan madrasah melalui visi dan misi yang dimilikinya. 

Visi dan misi tersebut dijabarkan pada setiap urusan dan bidang dalam 

rencana pengembangan sekolah. Pelaksanaan seluruh program sebagai 

proses untuk mencapai visi dan misi tersebut dikelola melalui manajemen 

berbasis sekolah (MBS). Selain secara personal, Kepala MTs Negeri 

Tilamuta juga membentuk Tim kerja (team work). Tim kerja yang dibentuk 

diantaranya adalah Tim Pengembang Kurikulum madrasah, Tim supervisi 
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madrasah, Tim pelaksana ekstrakurikuler, dan lain-lain.   Dalam konteks ini, 

kepala MTs Negeri Tilamuta memberdayakan seluruh potensi yang ada di 

madrasah untuk membantunya melaksanakan pengelolaan dengan 

memberikan tugas dan tanggungjawab kepada guru dan tata usaha. Tugas 

dan tanggungjawab yang diberikan kepada guru bersifat dinamis. Artinya, 

tugas dan tanggungjawab yang melekat pada tugas tambahan guru seperti 

wakil-wakil kepala sekolah, pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(OSIS), pembina ekstra kurikuler, dan lainnya di roling minimal setiap 2 

tahun sekali. Konsep ini bertujuan agar setiap guru dan tata usaha memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola bidang-bidang tersebut. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Northouse (Koswara, 2008: 

22) bahwa kepemimpinan transformasional yang baik berupaya untuk 

memberdayakan seluruh bawahannya supaya melakukan hal yang terbaik 

untuk organisasi, berusaha untuk menjadi pemimpin yang bisa diteladani, 

mengembangkan semangat kerja sama serta bertindak sebagai agen 

perubahan dalam organisasi.   

Semakin banyak yang diketahui oleh guru dan tata usaha dalam 

bidang dan urusan pengelolaan madrasah, maka semakin dinamis dan 

mudah dalam memberdayakannya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

diungkapkan oleh Mulyasa (2014: 48) bahwa upaya kepala 

sekolah/madrasah dalam memberdayakan seluruh warga sekolah merupakan 

salah satu Cara yang harus ditempuh pada pelaksanaan kepemimpinan 

transformasional. Menurutnya, pemberdayaan merupakan proses 

pemerdekaan diri, ketika setiap individu dipandang sebagai sosok manusia 

yang memiliki kekuatan cipta, rasa dan karsa. Jika ketiga aspek kekuatan 

diri manusia ini mempunyai tempat untuk berkembang di sekolah/madrasah, 

maka hal ini menjadi kekuatan yang besar bagi kemajuan sebuah 

sekolah/madrasah. 

Kekuatan Kepala MTs Negeri Tilamuta dalam implementasi 

transformasi sosok yang ideal selanjutnya yaitu mengkoordinasikan sumber 

daya manusia (SDM) yang ada. Proses koordinasi ini lebih mudah karena 

pada tahap sebelumnya telah digalang team work yang solid. Sebagai 

pimpinan, kepala MTs Negeri Tilamuta memberikan kewenangan kepada 

koordinator dari setiap urusan atau bidang untuk melaksanakan tugasnya. 

Melalui koordinator tersebut, kepala MTs Negeri Tilamuta mendapatkan 

informasi dari kegiatan dan capaian di setiap urusan atau bidang program.  

Transformasi kepala MTs Negeri Tilamuta sebagai panutan terlihat 

dari kegiatan dan aktivitas yang dilakukan baik di sekolah maupun di 

masyarakat. Kepala MTs Negeri Tilamuta memberikan contoh dan teladan 

yang baik. Teladan dan contoh yang menjadi acuan bagi guru, tata usaha 

dan siswa diantaranya memiliki kedisiplinan yang tinggi, memiliki ahlak 
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yang baik, komunikatif dengan semua orang, selalu tersenyum dengan siapa 

saja pada saat berinteraksi, dan sabar dalam memimpin. Dalam hal 

kedisiplinan, kepala MTs Negeri Tilamuta selalu datang lebih awal dan 

pulang lebih lambat.  

Kepala MTs Negeri Tilamuta sebagai figur yang dihormati, 

tercermin dari sikap dan perilaku yang sopan dan santun terhadap siapa saja 

baik guru maupun siswa, menghormati orang lain, memiliki rasa empati 

yang besar kepada orang lain, memiliki rasa toleransi yang tinggi, serta 

berupaya menyelesaikan masalah dengan bijak. Kepala MTs tergolong tipe 

pemimpin yang peka terhadap keadaan orang lain, khususnya guru, TU dan 

siswa. Sikap dan perilaku tersebut membuat Kepala MTs Negeri Tilamuta 

dihormati sebagai pimpinan dan sebagai tokoh pendidikan yang berahlak. 

Temuan peneliti di lapangan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Bass dan Aviola (dalam Komariah dan Triatna, 2010: 79) yang 

menjelaskan bahwa Pengaruh yang diidealisasikan (idealized 

influence)merupakan perilaku yang menghasilkan rasa hormat  (respect) dan 

rasa percaya diri (trust) dari orang yang dipimpinnya. 

Upaya yang dilakukan oleh kepala MTs Negeri Tilamuta untuk 

memotivasi guru dan tata usaha yaitu melalui pemberian arahan dan 

pembinaan baik secara berkelompok maupun secara individu. Arahan – 

arahan yang bersifat kolektif diberikan pada saat memberikan apel, di setiap 

kegiatan pertemuan atau rapat dewan guru atau pada kegiatan kolektif guru 

lainnya. Sedangkan arahan yang bersifat individu, dilakukan dengan 

mengundang guru atau tata usaha di ruangan kepala madrasah, atau pada 

saat bertemu. Kepala MTs Negeri Tilamuta memberikan penghargaan atau 

reeword bagi yang dinilai berprestasi. Penghargaan tersebut diberikan dalam 

bentuk piagam penghargaan dan bonus dari madrasah. Sebaliknya, sanksi 

diberikan apabila melakukan pelanggaran terhadap tata tertib madrasah. 

Sanksi ini dilihat dari sisi sebaliknya, yaitu sebagai motivasi bagi warga 

sekolah agar tidak melakukan pelanggaran. Pada dasarnya, kepala MTs 

negeri Tilamuta memberikan kesempatan seluruh komponen penunjang 

pendidikan untuk bekerja sesuai dengan hati nuraninya didasarkan pada 

tugas yang diembannya. Temuan penelitian ini sesuai dengan pendapat yang 

kemukakan oleh Bass (dalam Danim, 2009: 53) yang menjelaskan bahwa 

kepemimpinan transformasional mengutamakan pemberian kesempatan dan 

atau mendorong semua unsur yang ada di sekolah untuk bekerja atas dasar 

sistem nilai yang luhur sehingga semua unsur yang ada di sekolah baik guru, 

siswa, tenaga kependidikan, orangbtua dan masyarakat bersedia tanpa 

paksaan berpartisipasi secara optimal mencapai tujuan sekolah. 

Transformational inspiration motivation dalam membentuk 

komitmen bersama mewujudkan visi dan misi madrasah yaitu dengan 
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melakukan penyusunan program kerja madrasah pada awal tahun, baik 

jangka pendek (tahunan) atau jangka panjang (empat tahun). Penyusunan 

program kerja madrasah tersebut di ikuti dengan penyusunan sasaran kinerja 

pegawai (SKP) oleh setiap pegawai. SKP ini dijadikan sebagai kontrak 

kinerja pegawai dengan pimpinan. Penyusunan dan pelaksanaan SKP oleh 

pegawai didasarkan pada tupoksi setiap pegawai itu sendiri. Komunikasi 

dan koordinasi dibangun oleh kepala MTs Negeri Tilamuta dalam rangka 

mensinkronkan program-program yang dirancang tersebut. Pada akhir 

tahun, program kerja dan SKP yang telah disusun bersama itu dievaluasi 

untuk mendapatkan informasi capaian kinerja bersama. Evaluasi terhadap 

program kerja dikemas dalam format evaluasi diri sekolah (EDS). Hasil 

EDS menggambarkan efektifitas pelaksanaan program yang dilaksanakan 

dan menjadi tolak ukur pelaksanaa program selanjutnya. Sedangkan 

evaluasi terhadap SKP berorientasi pada penilaian kinerja pegawai pada 

tahun tersebut. SKP dinilai oleh kepala madrasah pada akhir tahun. Hasil 

penilaian SKP berdampak pada pengembangan karir guru atau TU itu 

sendiri. Temuan penelitian tersebut sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Bass dan Aviola (dalam Komariah dan Triatna, 2010: 79) 

bahwa isnpiration motivation tercermin dalam perilaku yang senantiasa 

menyediakan tantangan bagi pekerjaan yang dilakukan oleh staf dan 

memerhatikan makna pekerjaan bagi staf. Pemimpin adalah seorang 

motivator yang bersemangat terus membangkitkan antusiasme dan 

optimisme staf. 

Kepala MTs Negeri Tilamuta berusaha melaksanakan penumbuh-

kembangan kreatifitas dan inovasi di kalangan guru dan tata usaha. Kepala 

madrasah memberikan stimulan atau rangsangan yang bersifat intelektual 

berupa berbagai informasi pembaharuan dalam bidang pendidikan dan 

teknologi. Rangsangan yang diberikan oleh kepala MTs Negeri Tilamuta 

yaitu dalam bentuk mengikutkan guru dan tata usaha dalam kegiatan 

pelatihan, workshop, seminar ilmiah dan memberikan kesempatan kepada 

mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang kualifikasi yang lebih tinggi. 

Studi banding ke sekolah-sekolah yang tergolong maju juga dilakukan 

sebagai bahan pembanding pemikiran yang diharapkan memunculkan ide – 

ide baru. Melalui kegiatan – kegiatan tersebut, guru dan tata usaha 

memperoleh pengetahuan baru dan terkini sesuai dengan perkembangan saat 

ini. Tambahan ilmu pengetahuan dan kompetensi itu menunjang bagi 

produktivitas kinerja guru dan tata usaha di MTs Negeri Tilamuta. Hasil 

temuan ini sejalan dengan pendapat Bass dan Aviola (dalam Komariah dan 

Triatna, 2010: 79) yang menyatakan bahwa intelectual stimulation merujuk 

pada sikap dan perilaku pimpinan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan 

yang berkembang dan secara intelektual mampu menerjemahkannya dalam 

bentuk kinerja yang produktif.   
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Sebagai bentuk pengembangan diri mengembangkan pemikiran 

kritis, guru dipacu untuk mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran 

melalui penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bentuk penelitian 

tindakan kelas (PTK). Selain permasalahan dapat diatasi, penulisan PTK 

juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Temuan hasil 

penelitian ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Bell dan Ceng 

(dalam Wiyono, 2007: 36) yang menyatakan bahwa intelectual stimulation 

menunjukkan kemampuan pimpinan untuk menstimulasi bawahan agar 

lebih kreatif dalam berfikir dan memecahkan masalah.  

Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki dalam 

mewujudkan tujuan madrasah pasti banyak dijumpai berbagai persoalan dan 

rintangan yang dihadapi oleh guru dan tata usaha. Peran kepemimpinan 

transformasi Pertimbangan secara pribadi (individual 

consideration)diperlukan untuk memberikan arahan bagi mereka. 

Menyadari beratnya tugas yang diemban guru dan tata usaha tersebut, 

Kepala MTs Negeri Tilamuta memfokuskan penerapannya pada peranannya 

sebagai pelatih, penasehat dan mediator. Sebagai pelatih, kepala madrasah 

selalu melakukan pembimbingan dan pengarahan terhadap berbagai hal 

yang harus dikerjakan atau disiapkan oleh guru dan tata usaha. Misalnya 

dalam hal prosedur tata kelola, penyiapan kelengkapan administrasi dan 

lainnya. Pada berbagai kegiatan workshop dan pelatihan yang dilakukan di 

sekolah, kepala MTs Negeri Tilamuta bertindak sebagai instruktur atau 

narasumber kegiatan. Berbagai perubahan dan kebijakan pendidikan 

disampaikan dalam suasana yang bersifat kekeluargaan. Dalam 

melaksanakan berbagai program dan pengelolaan, kepala madrasah 

bertindak sebagai seorang penasehat. Nasehat – nasehat yang diberikan 

kepada warga madrasah, dilakukan melalui pemberian saran, pertimbangan, 

pandangan dan arahan. Hal ini identik dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh John Hall (Koswara, 2008: 21) bahwa Pertimbangan secara pribadi 

(individual consideration)merupakan konsep kepala sekolah yang dapat 

bertindak sebagai pelatih dan penasehat bagi guru dan staffnya. 

Pada fungsi yang lain, kepala MTs Negeri Tilamuta sebagai 

mediator selalu berupaya menyelesaikan berbagai macam konflik yang 

terjadi dengan memposisikan diri sebagai penengah, menjalin kerjasama 

yang baik dengan seluruh warga sekolah termasuk stakeholder pendidikan. 

Sebagai langkah nyata fungsi mediasi, kepala MTs Negeri Tilamuta 

melakukan kerjasama dengan stakeholder seperti puskesmas, Polisi lalu 

lintas (Polantas), BNN dan UKM Marching Band Universitas Negeri 

Gorontalo.  Wujud dari kerjasama yang dilakukan adalah keberadaan 

stakeholder tersebut di madrasah melalui program kegiatan pembinaan dan 

penyuluhan.  Selain sebagai wahana mempenroleh pengetahuan dasar 

praktis tentang berbagai persoalan yang terjadi, kehadiran stakeholder ini 
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juga dijadikan untuk menumbuhkan inspirasi siswa dalam menggapai cita-

citanya. Temuan ini sejalan dengan pendapat dari Beach dan Reinharzt 

(dalam Wiyono, 2007: 39) yang menyatakan bahwa individualized 

consideration dapat ditunjukkan dengan memberikan dukungan, perhatian, 

dorongan, dan menyiapkan sumber-sumber yang dibutuhkan, sehingga staff 

akan melakukan yang terbaik untuk hasil yang lebih baik.      

Penerapan kepemimpinan transformasional tersebut sebagai upaya 

Kepala MTs Negeri Tilamuta Kabupaten Boalemo untuk mewujudkan cita-

cita bersama untuk menjadikan MTs Negeri Tilamuta sebagai madarasah 

yang unggul dan berkarakter.  

 

Kesimpulan 

Implementasi kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah 

MTs Negeri Tilamuta memiliki beberapa ciri yaitu: (1) Pengaruh yang 

diidealisasikan (idealized influence) kepemimpinan transformasional 

kepala MTs Negeri Tilamuta tercermin dari kepala madrasah sebagai 

sosok yang ideal, panutan, figur yang dihormati, dan pengambilan 

keputusan. Sebagai sosok yang ideal, kepala madrasah memiliki 

kompetensi yang dipersyaratkan, visioner, menggalang Tim kerja yang 

cerdas dan solid dalam rangka melaksanakan pengelolaan madsarah 

berbasis MBS. Sebagai panutan, kepala madrasah memiliki ahlak yang 

baik, memberikan contoh dan teladan yang baik, disiplin dalam bekerja 

dan memiliki kesabaran dalam memimpin. Sebagai figur yang dihormati, 

kepada madrasah memiliki sikap yang sopan santun, selalu menghormati 

orang lain, toleran, dan berupaya menyelesaikan masalah dengan bijak. 

Setiap mengambil keputusan selalu dimusyawarahkan secara mufakat 

bersama guru dan tenaga kependidikan lainnya. (2) Transformasional 

motivasi inspirasi (inspirational motivation) kepemimpinan kepala MTs 

Negeri Tilamuta dilaksanakan melalui pemotivasian guru dan staf 

mewujudkan visi dan misi madrasah, membuat komitmen mewujudkan 

visi misi dan memperkuat Tim kerja untuk mencapai tujuan madrasah. 

Pemotivasian guru dan staf dilakukan dengan memberikan arahan, 

pembinaan, pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi 

setiap yang melakukan pelanggaran. Menyatukan komitmen mewujudkan 

visi misi madrasah dilakukan dengan menyusun program kerja, SKP, 

melaksanakan tupoksi dengan mengintensifkan komunisai serta 

koordinasi, dan melakukan evaluasi kinerja. Sedangkan untuk 

memperkuat tim kerja, yaitu dengan membentuk tim pengembang 

kurikulum, tim supervisi, tim monev, melakukan pendampingan dan 

secara rutin melakukan rapat koordinasi. (3) stimulasi intelektual 

(intellectual stimulation) kepemimpinan kepala MTs Negeri Tilamuta 
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dilakukan melalui penumbuhkembangan kreatifitas dan inovasi, 

mengembangkan pemikiran kritis, dan menumbuhkan kemampuan 

memcahkan masalah. Penumbuhkembangan kreatifitas dilakukan dengan 

mengikutsertakan guru dan TU pada kegiatan seminar ilmiah, wrkshop, 

pelatihan, studi banding, pemilihan GTK berprestasi dan membuat lomba 

penataan kelas. Sedangkan pengembangan pemikiran kritis dan 

memecahkan masalah melalui kegiatan penyusunan KTI dan wrokshop 

penyusunan RPS baik secara mandiri atau dalam forum MGMPS. (4) 

Pertimbangan secara pribadi (individual consideration) kepala MTs 

Negeri Tilamuta dilaksanakan tercermin dari perannya sebagai pelatih, 

penasehat dan mediator. Sebagai pelatih, kepala madrasah bertindak 

sebagai pembimbing, pengarah, instruktur, dan evaluator. Sebagai 

penasehat, kepala madrasah selalu memberikan saran, pertimbangan, 

pandangan dan arahan kepada seluruh staf agar dapat melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab dengan baik. Sebagai mediator, kepala madrasah 

berperan sebagai penengah dari setiap konflik yang tidak dapat 

diselesaikan secara mandiri, menyiapkan seluruh fasilitas layanan 

pendidikan yang dibutuhkan, dan berusaha menjalin kerja sama dengan 

stakeholder yang dapat mendukung pendidikan di MTs Negeri Tilamuta. 
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EVALUASI KINERJA KEPALA SEKOLAH DALAM 

IMPLEMENTASI MBS DI SUB-RAYON 2  

SMP NEGERI KABUPATEN BOALEMO 
 

Suharto Pakaya, Abdul Kadim Masaong, & Arfan Arsyad 
e-mail: suhartopakaya60@gmail.com 

 

Pendahuluan 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: a) bagaimana 

kesiapan dokumen dukungan kebijakan penilaian kinerja kepala sekolah 

dalam implementasi MBS di sub rayon 2 SMP Negeri Kabupaten Boalemo 

pada tahapan konteks, b) bagaimana efektifitas sumber daya yang tersedia 

dalam mendukung kinerja kepala sekolah dalam implementasi MBS di sub 

rayon 2 SMP Negeri Kabupaten Boalemo pada tahapan Input, c) bagaimana 

pelaksanaan kegiatan kepala sekolah dalam implementasi MBS di sub rayon 

2 SMP Negeri Kabupaten Boalemo pada tahapan.Proses, dan d) bagaimana 

keberhasilan capaian kinerja kepala sekolah dalam implementasi MBS di sub 

rayon 2 SMP Negeri Kabupaten Boalemo pada tahapan Produk. 

Salah satu standar yang memegang peran penting dan strategis dalam 

peningkatan mutu  pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga 

kependidikan. Kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan merupakan 

salah satu komponen tenaga kependidikan yang perlu ditingkatkan mutunya. 

Untuk mengukur derajat mutu  seorang kepala sekolah perlu dilakukan 

penilaian kinerjanya.  

Penilaian Kinerja Sekolah dalam melaksanakan MBS terkait dengan 

dua fokus utama, yakni kelayakan dan kinerja.  Kelayakan terkait dengan 

sumberdaya dan sarana yang dimiliki oleh sekolah.  Sedangkan kinerja dapat 

dilihat dari proses dan hasil pendidikan yang dapat dicapai oleh sekolah.  

Kedua fokus utama tersebut tercakup dalam indikator-indikator yang telah 

dikembangkan berdasarkan konstruk kinerja sekolah. Untuk kepentingan 

penilaian kinerja sekolah pengembangan konstruk sekolah didasarkan atas 

makna atau hakekat kualitas sekolah, baik yang digali dari bahan 

kepustakaan maupun dari pandangan-pandangan pihak yang berkepentingan 

terhadap pendidikan di sekolah. Keterkaitan dengan hasil capaian kinerja 

sekolah tidak terlepas dari peran kepala sekolah selaku manajer satuan 

pendidikan (sekolah). Capaian kinerja sekolah sangat ditentukan oleh tingkat 

kematangan dan peran kepala sekolah dalam mengelola sekolah. 

Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas dicapai 

seseorang. (Mangkunegara, 2004:67). Kinerja dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kinerja kepala sekolah dalam memimpin atau menata suatu satuan 

mailto:suhartopakaya60@gmail.com
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pendidikan berdasarkan acuan-acuan yang telah ditetapkan. Salah satu 

komponen yang mendasar dalam kinerja tersebut adalah kinerja yang 

ditunjukkan di tempat kerja. Untuk mengukur tingkat kualitas seorang 

kepala sekolah selayaknya dilakukan melalui penilaian kinerja guna 

mendapatkan kepala sekolah yang berkualitas dsn profesional. Oleh karena 

itu penilaian kinerja kepala sekolah perlu dilakukan untuk mendapatkan 

kualitas kepala sekolah yang diinginkan 

Penilaian kinerja kepala sekolah bertujuan untuk : (1) memperoleh 

informasi kinerja kepala sekolah berdasarkan hasil evaluasi pada guru yang 

mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Hasil akhir 

penilaian kinerja tersebut dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai dasar 

perhitungan perolehan angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat dan 

jabatannya; (2) memperoleh informasi kinerja kepala sekolah/madrasah 

berdasarkan hasil evaluasi yang dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan diri kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugasnya, 

(3) mendapatkan data kinerja kepala sekolah/madrasah secara kolektif dalam 

siklus tahunan sehingga dapat diperoleh gambaran umum kinerja kepala 

sekolah/madrasah pada tingkat kabupaten kota/provinsi sebagai dasar untuk 

menentukan mutu kinerja kepala sekolah/madrasah secara nasional, (4) 

menghimpun data kinerja sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan 

program pembinaan kompetensi mewujudkan kepala sekolah/madrasah yang 

profesional dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu pendidikan 

nasional. 

 

Metode penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan evaluatif. Rancangan penelitian didesain sebagai penelitian studi 

kasus dengan menggunakan model CIPP (Contex Input Process dan 

Product). Teknik pengumpulan data menggunakan; a) wawancara, b) 

observasi, dan c) dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

secara secara deskriptif kualitatif 

 

Hasil penelitian  

Hasil analisis secara kuatitatif tentang evaluasi konteks 

menunjukkan bahwa terdapat  dukungan kebijakan dan dukungan 

masyarakat untuk mendukung kinerja kepala sekolah dalam implementasi 

manajemen berbasis sekolah. Hal ini merupakan bagian dari komitmen 

pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja kepala sekolah dalam 
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implementasi MBS. Selanjutnya hasil analisis kuantitatif ditampilkan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Hasil Analisis Data Evaluasi Komponen Konteks 

No Indikator 
Skor 

Maksimum 

Skor 

Capaian 
Persentase Kategori 

Permendiknas no. 28 tahun 

2010 

48 39 81,25 Baik 

Permendiknas No. 13 

tahun 2007 
48 41 85,42 Baik 

Permendiknas No 20 

Tahun 2007 
48 36 75,00 Cukup 

Perda no. 03 tahun 2012 48 33 68,75 Cukup 

Dokumen Penilaian 

Kinerja Kepala Sekolah 

(PKKS 

48 41 85,42 Baik 

Petunjuk teknis 

pelaksanaan MBS 
48 37 77,08 Baik 

Catatan peran serta 

masyarakat, 
48 21 43,75 Kurang 

Daftar kontribusi komite 

sekolah 
144 144 100,00 

Amat 

baik 

Daftar kontribusi orang 

tua siswa 
48 31 64,58 Cukup 

Daftar kontribusi dudi. 
48 17 35,42 Kurang 

Rata-rata Komponen 

Konteks 

288 225 78,13 Baik 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis data evaluasi konteks terkait 

dekungan kebijakan dalam bentuk regulasi dan dukungan masyarakat dalam 

mendukung kinerja kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis 

sekolah berada pada kategori baik dengan persentase 78,13 % berada pada 

kategori baik yang menunjukkan bahwa terdapat dukungan kebijakan dan 

dukungan masyarakat yang baik dalam upaya peningkatan kinerja kepala 

sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. 
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Selanjutnya hasil analisis secara kuatitatif tentang evaluasi input 

kinerja kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah 

menunjukkkan bahwa komponen input yang mencakup a) tenaga pendidik 

dan kependidikan, b) siswa, c) sarana dan d) pembiayaan yang mendukung, 

kinerja kepala sekolah dalam implementasi MBS. Selanjutnya hasil analisis 

kuantitatif terkait komponen input ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Hasil Analisis Data Evaluasi Komponen Input 

No Indikator Skor 

Maksimu

m 

Skor 

Capai

an 

Persent

ase 

Kateg

ori 

Guru 240 193 80.42 Baik 

Tata usaha 

Sekolah 

288 
192 

66.67 

Cukup 

Kepala 

sekolah 

144 
108 

75.00 

Cukup 

Kondisi 

Siswa 

240 
158 

65.83 

Cukup 

Prestasi Siswa 96 52 54.17 Cukup 

Ruang Kelas 384 281 73.18 Cukup 

Laboratorium 288 162 56.25 Cukup 

Perpustakaan 240 146 60.83 Cukup 

Ruang Kepala 

Sekolah 

144 108 

75.00 

Cukup 

Ruang Guru 144 90 

62.50 

Cukup 

Ruang 

Keterampilan/

Kesenian 

192 76 

39.58 

Cukup 

Ruang Tata 

Usaha 

192 109 

56.77 

Cukup 

Kamar Kecil 192 92 

47.92 

Kuran

g 

Lingkungan 

Sekolah 

192 127 

66.15 

Cukup 
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No Indikator Skor 

Maksimu

m 

Skor 

Capai

an 

Persent

ase 

Kateg

ori 

Fasilitas 

Pendukung 

336 235 

69.94 

Cukup 

Sumber 

Pendanaan 

192 71 

36.98 

Kuran

g 

Penggunaan 

Dana 

288 190 

65,97 

Cukup 

Rata-rata 

Komponen 

Input 

223.06 140.59 63.03 
Cuku

p 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis data evaluasi input terkait 

kinerja kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah 

berada pada kategori cukup dengan persentase 63,03% yang menunjukkan 

bahwa komponen input memberikan dukungan yang cukup terhadap 

peningkatan kinerja kepala sekolah dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah.  

Hasil analisis secara kuatitatif tentang evaluasi proses kinerja kepala 

sekolah menunjukkan mendukung proses peningkatan kinerja kepala 

sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Hasil analisis 

kuantitatif ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Hasil Analisis Data Evaluasi Komponen Proses 

No Indikator Skor 

Mak

simu

m 

Skor 

Capai

an 

Perse

ntase 

Katego

ri 

Kurikulum 480 364 75,83 Cukup 

bahan Ajar 192 126 65,63 Cukup 

Buku Siswa 144 92 63,89 Cukup 

Kesiapan guru 144 121 84,03 Baik 

Pengelolaan Kelas 144 110 76,39 Baik 

Metde Pengajaran 96 69 71,88 Cukup 
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Penggunaan Media 96 66 68,75 Cukup 

Kesiapan penilaian 

Guru 

192 
143 

74,48 

Cukup 

Pelaksanaan 

Penilaian 

384 287 

74,74 

Cukup 

Perencanaan 

384 333 

86,72 

Baik 

Implementasi 

Program 

384 296 

77,08 

Cukup 

Pengawasan 
144 117 

81,5 

Baik 

Kepemimpinan 
240 215 

89,58 

Baik 

Rata-rata 

Komponen Proses 
242 185 

75,49

% 
Cukup 

 

           

 Berdasarkan tabel diatas hasil analisis data evaluasi proses terkait 

kinerja kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah 

berada pada kategori cukup dengan persentase 75,49% yang menunjukkan 

bahwa komponen proses memberikan dukungan yang cukup terhadap 

peningkatan kinerja kepala sekolah dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah 

Hasil analisis secara kuatitatif tentang evaluasi produk kinerja 

kepala sekolah menunjukkan bahwa kinerja kepala sekolah dalam 

implementasi manajemen berbasis sekolah memberikan dampak terhadap 

peningkatan prestasi siswa, guru, kepala sekolah serta prestasi sekolah. Hasil 

analisis kuantitatif ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Hasil Analisis Data Evaluasi Komponen Output 

No Indikator Skor 

Maksim

um 

Skor 

Capa

ian 

Persent

ase 

Kategori 

1 Prestasi 

Aklademik 

28

8 
161 

55,90 

Cukup 

2 Prestasi Non 

Akademik 

28

8 
198 

68,75 

Cukup 
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No Indikator Skor 

Maksim

um 

Skor 

Capa

ian 

Persent

ase 

Kategori 

3 Kepribadian 

Siswa 

14

4 
117 

81,25 

Baik 

4 Guru 

Berprestasi  

88 
38 

43,18 

Cukup 

5 Guru 

Tersertifikasi 

88 
65 

73,86 

Cukup 

6 Kepala 

sekolah 

Berprestasi 

88 39 44,32 Cukup 

7 Kepala 

sekolah 

Tersertifikasi 

48 44 91,67 Sangat 

Baik 

8 Prestasi 

Aklademik 

Sekolah 

48 34 70,83 Cukup 

9 Prestasi Non 

Akademik 

sekolah 

48 26 53,44 Cukup 

Rata-rata 

Komponen 

Output 
125,33 80,22 64,01 Cukup 

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis data evaluasi produk terkait 

kinerja kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah 

berada pada kategori cukup dengan persentase 64,01% yang menunjukkan 

bahwa komponen produk memberikan dukungan yang cukup terhadap 

peningkatan kinerja kepala sekolah dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah 

Setelah memperhatikan hasil Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 

dalam Implementasi MBS di Sub Rayon 2 SMP Negeri di Kabupaten 

Boalemo melalui tahapan kegiatan penelitian, maka diperoleh hasil rata-rata 

Komponen (Konteks, Input, Proses dan Output),adalah sebagaimana 

tergambar dalam table 4.5 sebagai berikut. 
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Tabel 4.5. Hasil Analisis Data Hasil Penelitian 

 

Persentasi  Hasil Komponen Persenta

si rata-

rata 

Katego

ri Konte

ks 

Inpu

t 

Prose

s 

Outp

ut 

 

78,13% 

 

 

63.03% 

 

75,49% 

 

64,01% 

 

70,165 

 

Cukup 

  

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi Kinerja kepala 

sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), memiliki 

aturan yang jelas yang telah didesain oleh pemerintah pusat dalam bentuk 

beberapa dokumen kebijakan yaitu berupa; Permendiknas no. 28 tahun 2010 

tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, Permendiknas No. 13 tahun 

2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah, Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesianomor 20 Tahun 2007 

tentang standar penilaian, penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah.  

Temuan penelitian lainnya  bahwa daerah memiliki perhatian 

khusus terhadap Kinerja kepala sekolah dalam implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) melalui PERDA no. 03 tahun 2012 tentang 

Pemetaan dan pemerataan pendidikan. Selain sebagai bentuk kepedulian 

pemerintah daerah yang sangat konsen terhadap masalah peningkatan mutu 

pendidikan terutama peningkatan kinerja kepala sekolah, Perda tersebut 

sekaligus sebagai upaya untuk memacu peningkatan kinerja kepala sekolah 

secara berkelanjutan sehingga mampu mencapai tingkat kinerja yang 

optimal. 

Hasil penelitian lainnya bahwa aktualiasasi kinerja kepala sekolah 

dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) didukung oleh 

berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja kepala sekolah di 

dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) memiliki aturan 

yang jelas sehingga wajib menjadi acuan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerjanya 

Kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya 

mengimplementasikan MBS mendapat dukungan cukup bervariasi antara 

yang satu dengan yang lainnya . Dalam konteks ini terdapat masyarakat 

yang memberikan dukungan dengan penuh terhadap peningkatan kinerja 
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kepala sekolah dalam implementasi MBS melalui dukungan terhadap semua 

program sekolah terutama yang terkait dengan aktualisasi tugas kepala 

sekolah dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah. Hal ini juga 

ditentukan oleh karakteristik kepala sekolah. Jika kepala sekolah berusaha 

optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka tentu akan mendapatkan 

dukungan yang maksimal dari masyarakat dan komite sekolah 

Dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)  dalam 

mendukung kinerja kepala sekolah terhadap implementasi manajemen 

berbasis sekolah, disebagian sekolah ada, tetapi kurang maksimal. Hal ini 

terjadi karena minimnya Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)  yang 

memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu dan kinerja sekolah. Hal ini 

mungkin karena kurangnya sosialiasi dari pemangku kepentingan terhadap 

pihak terkait untuk mendukung kinerja kepala sekolah terhadap 

implementasi manajemen berbasis sekolah. 

Temuan lainnya bahwa selama ini kepala sekolah memahami bahwa 

salah satu tugas yang perlu dilakukan dalam mengembangkan aspek tenaga 

pendidik dan kependidikan untuk mendukung implementasi manajemen 

berbasis sekolah adalah dengan meningkatkan kualifikasi pendidik dan 

tenaga pendiidk agar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar, dan 

hal tersebut selalu dilakukan sebagai upaya dalam rangka mencapai tingkat 

kompetensi ideal sehingga mendukung kinerja saya dalam memandirikan 

sekolah melalui manajemen berbasis sekolah 

Fakta lainnya bahwa kepala sekolah memahami bahwa tenaga 

pendidik dan kependidikan disini adalah Guru, Tenaga administrasi Sekolah 

(TAS) dan Kepala Sekolah. Permendiknas nomor 58 tahun 2008 menyatakan 

bahwa salah satu komponen input di SMP adalah ketersediaan tenaga 

pendidik. Di SMP menggunakan sistem guru mata pelajaran yang 

bertanggungjawab atas keberhasilan siswa dalam memahami pengetahuan 

yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampunya. Sebagai kepala 

sekolah saya memfasilitasi agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya untuk 

mendukung implementasi manajemen berbasis sekolah 

Kondisi rill bahwa kepala sekolah berupaya optimal dalam 

mendorong agar semua pendidik dan tenaga kependidikan memiliki 

kontribusi dalam  mendukung implementasi manajemen berbasis sekolah. 

Upaya ini saya lakukan dengan mengadakan sosialisasi bahwa tenaga 

pendidik yaitu guru dan kepala sekolah memiliki berbagai persyaratan 

minimal yang perlu diikuti. Mengenai persyaratan guru SMP minimal 

berkualifikasi ijazah S1 Kependidikan dengan latar belakang pendidikan 

sesuai mata pelajaran yang diampu. Terkait dengan tenaga kependidikan di 

sekolah, Kepala sekolah adalah tenaga guru yang diberi tugas tambahan 
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sebagai kepala sekolah. Adapun persyaratan seorang kepala sekolah 

meliputi, (1) kualifikasi Ijazah minimal S1 atau D4; (2) Memiliki 

kompetensi sebagai kepala sekolah sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku; (3) memiliki pengalaman mengajar minimal 8 (delapan) tahun 

sebagai guru, (4) memiliki kemapuan kepemimpinan dan kewirausahaan 

dibidang pendidikan; dan (5) lulus seleksi sebagai calon kepala sekolah yang 

dibuktikan dengan sertifikat lulusan cakap. Persyaratan tersebut secara rutin 

disosialisasikan kepada semua guru agar mereka dapat mengetahuinya 

sehinga dapat melakukan penyesuaian untuk mendukung implementasi 

program MBS 

Hasil penelitan menunjukkan bahwa sekolah yang melaksanakan 

Manajemen Berbasis Sekolah menghendaki sarana-prasarana yang tersedia 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Sarana-prasarana utama yang dibutuhkan 

adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran anak.S arana-

prasarana tidak harus mahal tetapi sesuai dengan kebutuhan anak Adanya 

zona aman dan selamat ke sekolah, adanya kawasan bebas reklame rokok, 

pendidikan inklusif juga merupakan faktor yang diperhatikan sekolah. 

Sekolah juga perlu melakukan penataan lingkungan sekolah dan kelas yang 

menarik, memikat, mengesankan, dan pola pengasuhan dan pendekatan 

individual sehingga sekolah menjadi tempat yang nyaman dan 

 menyenangkan 

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kepala sekolah 

memahami bahwa  kurikulum dan bahan ajar mencakup Aspek ini terdiri 

dari 3 indikator yakni indikator    kurikulum, indikator bahan ajar dan 

indikator buku siswa. (1) Indikator kurikulum meliputi Dokumen I 

Kurikulum atau buku 1(KTSP 2006/Kurikulum 2013), dokumen II silabus 

dan dokumen III atau buku 2. Indikator ini mengungkap tentang ketersediaan 

dokumen dan pelaksanaan tugas yang mengacu pada dokumen tersebut. Hal-

hal yang berkaitan dengan indikator tersebut adalah pelaksanaan penyusunan 

program,pelaksanaan program dan penilaian hasil pelaksanaan program serta 

tindak lanjut hasil penilaian. (2) Indikator bahan ajar lebih fokus kepada 

kepemilikan buku referensi oleh guru,  penggunaan media/alat bantu dalam 

proses pembelajaran, sarana praktikum pembelajaran dan penggunaan 

pedoman kegiatan praktikum. (3) indikator buku siswa adalah jumlah buku 

siswa tiap mata pelajaran, siswa yang mendapat LKS dan kepemilikan buku 

referensi siswa untuk semua mata pelajaran 

           Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran di sekolah 

perlu memenuhi kriteria atau standar tertentu. Proses pembelajaran tersebut 

harus dijalankan secara baik sehingga memenuhi kualitas yang diharapkan. 

Kondisi yang ada menunjukkan bahwa setiap guru kelas memiliki RPP 

untuk setiap tema  yang diampunya. Bagi setiap guru mata pelajaran juga 
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memiliki RPP untuk setiap mata pelajaran  yang diampunya. Setiap guru 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang meliputi : 

a) proses pembelajaran inklusif dan non diskriminatif, b) suasana belajar dan 

proses pembelajaran mengembangkan keragaman karakter dan potensi anak, 

c) suasana belajar, proses pembelajaran dan penilaian dilaksanakan  tanpa 

diskriminasi terhadap anak, d) proses pembelajaran dilaksanakan dengan 

cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan 

diskriminasi terhadap anak di dalam dan di luar kelas, e) pengembangan 

minat dan bakat anak melalui kegiatan  esktrakurikuler dilaksanakan secara 

individu maupun kelompok, f) peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, 

dan g) peserta didik turut serta dalam kehidupan budaya dan seni 

Kondisi rill menunjukkan aspek prestasi belajar siswa  untuk 

mendukung implementasi manajemen berbasis sekolah dilihat dari adanya 

peningkatan hasil belajar siswa meliputi  prestasi akademik meliputi rata-rata 

hasil UN 2 tahun terakhir, Peringkat UN tahun terakhir tingkat kabupaten, 

kecenderungan peningkatan nilai rata-rata UN 3 tahun terakhir, dan 

kecenderungan peningkatan nilai raport kelas VII dan kelas VIII. (2) 

Indikator prestasi non akademik meliputi, Prestasi bidang olahraga tingkat 

kabupaten pada tahun terakhir, Prestasi bidang kesenian tingkat kabupaten 

pada tahun terakhir, prestasi bidang kerajinan tingkat kabupaten pada tahun 

terakhir, Prestasi keagamaan tingkat kabupaten pada tahun terakhir, Prestasi 

bidang kepramukaan tingkat kabupaten pada tahun terakhir, kuantitas 

kegiatan non akademik di sekolah, intensitas kegiatan non akademik di 

sekolah, dan keikutsertaan dalam meningkatkan kreatifitas peserta didik. (3) 

Indikator kepribadian anak, meliputi etika/sopan santun siswa, tingkat 

kejujuran siswa dan tingkat kebersihan siswa. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan 

simpulan bahwa:    Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a)  evaluasi 

komponen konteks pada penilaian kinerja kepala sekolah diperoleh skor 

sebesar 78,13% , b) evaluasi komponen input pada penilaian kinerja kepala 

sekolah diperoleh skor sebesar  63.03%, c)  evaluasi komponen proses pada 

penilaian kinerja kepala sekolah diperoleh skor sebesar 75,49%, dan d) 

evaluasi komponen output pada penilaian kinerja kepala sekolah diperoleh 

skor sebesar 64,01%.  
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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA 

SEKOLAH DAN BUDAYA KERJA SEKOLAH 

TERHADAP KINERJA GURU SMK NEGERI  

DI SAMARINDA 

 

Johansyah 
e-mail : syamjohansyah@gmail.com 

 

Pendahuluan 

Pendidikan sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam 

pembangunan karena berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Pendidikan merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai budaya 

sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi kegenerasi yang lain. 

Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi 

terdahulu sampai pada generasi sekarang dan kedepan. Dunia pendidikan 

suatu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar 

memiliki daya saing yang wajar sesuai dengan kemampuan akademik atau 

profesionalnya.   

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25-26 Maret 

2017 dengan melakukan wawancara langsung kepada kepala sekolah 

maupun guru kelas, terdapat guru yang mengajar di kelas masih berdasarkan 

pengalaman masa lalunya dari waktu kewaktu sehingga merasa menguasai 

materi diluar kepala dan tidak mau mengubah kepada hal-hal yang baru 

termasuk metode pembelajaran, penggunaan media, sistem penilaian yang 

kurang dipahami dan mengajar secara hafalan atau tanpa persiapan mengajar 

sebelumnya.  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru-guru dikatakan 

bahwa kepala sekolah belum menerapkan fungsi kepemimpinan secara 

optimal untuk memimpin bawahannya. Karena banyak dari kebijakan yang 

dilakukan oleh sekolah bukan berasal dari pemikiran dari seorang kepala 

sekolah selaku pemimpin, tetapi kebijakan tersebut didasari oleh pemikiran 

guru selaku bawahannya. Selain itu kepala sekolah juga masih 

memperlakukan bawahannya secara sama tanpa memperhatikan perbedaan 

individual antara guru satu dengan guru yang lainnya. Karena banyak dari 

tugas yang diberikan kepala sekolah kepada guru tidak dipertimbangkan 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh guru tersebut. Sehingga kepala 

sekolah menganggap bahwa tugas yang diberikan dapat dilaksanakan oleh 

semua guru selaku bawahannya.  
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Kepemimpinan kepalasekolah merupakan faktor yang sangat penting 

dalam menciptakan budaya kerja guru yang akan  berpengaruh  terhadap  

kinerja mengajar guru untuk mencapai kualitas pendidikan masing-masing 

sekolah.     

Kinerja guru merupakan seluruh usaha serta kemampuan seorang guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dari 

pendidikan. Adapun kinerja guru meliputi seluruh kegiatan yang 

menyangkut tugas utama sebagai seorang guru serta pengembangan pribadi 

seorang guru. Tugas utama seorang guru dalam proses pembelajaran dapat 

dimulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan, mengevaluasi, 

memberikan penilaian sampai dengan tindak lanjut dalam proses 

pembelajaran. Selain itu seorang guru juga dituntut untuk dapat memiliki 

wawasan yang luas dalam ilmu kependidikan, pemahaman terhadap peserta 

didik serta mampu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta 

didik.  

 

Tinjauan Pustaka 

Deskripsi Teoritik 

1. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

a. Pengertian Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Menurut Wiles dalam Burhanudin, (1994: 62) “kepemimpinan 
merupakan segenap bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh seseorang 

bagi penetapan dan pencapaian tujuan kelompok”. Sedangkan menurut 
Siagian dalam Edy Sutrisno, mengatakan kepemimpian adalah kemampuan 

seseorang dalam mempengaruhi orang lain, dimana bawahan akan 

melakukan apa yang menjadi kehendak pemimpin walaupun secara pribadi 

bawahan tersebut tidak menyukainya. Selain itu menurut J. Canon dalam 

Syaiful Sagala, mengatakan kepemimpinan adalah “kemampuan atasan 

mempengaruhi perilaku bawahan maupun perilaku kelompok dalam 

organisasi”.   

b. Gaya Dasar Kepemimpinan  

Menurut Ralph White dan Ronald Lippitt dalam Winardi, ada tiga 

macam gaya kepemimpinan. Ketiga gaya kepemimpinan tersebut adalah 

sebagai berikut : 1). Kepemimpinan otoriter, 2). Kepemimpinan demokrasi, 

3). Kepemimpinan Laissez-Faire. 
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c. Syarat Menjadi Kepala Sekolah   

Kepala Sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah, 

kepemimpinananya akan mempengaruhi dan bahkan sangat menentukan 

kemajuan sekolah. Oleh karena itu dalam pendidikan modern kepemimpinan 

kepala sekolah merupakan jabatan strategis dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Menurut Koontz dalam Wahjosumidjo, kepemimpinan 

merupakan salah satu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan, oleh 

karena itu kemampuan seorang pemimpin dalam memimpin merupakan 

kunci sebagai pemimpin yang efektif. 

d. Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah  

Menurut Soewadji Lazaruth, menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah, 

yaitu sebagai administrator pendidikan, supervisor pendidikan, dan 

pemimpin pendidikan. Kepala sekolah berfungsi sebagai administrator 

pendidikan berarti untuk meningkatkan mutu sekolahnya. 

e. Hubungan kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru  

Kepemimpinan kepala sekolah sangat mewarnai kondisi kerja. 

Kebijakan, pengaruh sosial dengan para guru serta para murid dan juga 

tindakannya dalam membuat berbagai kebijakan, kondisi tersebut 

memberikan dampak pula terhadap kinerja para guru. 

2. Budaya Kerja Sekolah  

Perilaku manusia sangatdipengaruhi oleh berbagai faktor salah 

satunya adalah budaya yang terdapat pada kehidupannya. Kebudayaan 

tersusun dari unsur-unsur   kehidupan   yang diciptakan oleh manusia seperti 

adat istiadat, kepercayaan, norma-norma, dan hukum. Dalam   sebuah 

organisasi perilaku anggota organisasi juga dipengaruhi oleh budaya yang 

terdapat didalam organisasi tersebut, jadi budaya dalam suatu organisasi 

akan dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja yang dilaksanakan sehingga 

akan membentuk suatu budaya kerja yang khas di dalam organisasi tersebut.  

3. Kinerja Guru 

Istilah kinerja berasal dari kata job performance (prestasi kerja) atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Wirawan (2009:5) 

mengartikan kinerja sebagai keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi 

atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu 

tertentu. Kinerja merupakan gambaran mengenai hasil kerja seseorang yang 

berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.  
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Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir merupakan penjelasan pengaruh antara variabel 

bebas dengan variabel terikat berdasarkan teori-teori yang ada, sehingga 

akan memberikan gambaran utuh pengaruh antarvariabel tersebut. 

 

 

Metodologi penelitian 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian inidi laksanakan pada bulan April s/d Juni tahun 2017, di 4 

SMK Negeri yang ada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Kalimantan Timur. 

Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena semua 

datayang diperoleh dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan 

teknikanalisis statistik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey, 

dimanainformasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 

kuesioner atauangket. 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. (Suharismi Arikunto 

2010: 108) Populasi dalam penelitian ini adalah semua Sekolah Menegah 

Kejuruan Negeri di Samarinda. Dari 4 sekolah mencakup kepala sekolah dan 

seluruh guru di Sekolah Menengah Kejuruan Samarinda. Guru SMK di 

Samarinda berjumlah 225 dari 4 sekolah. 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

probability sampling yaitu dengan simple random sampling. Pada penelitian 

ini seluruh guru mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel. 

 

Menurut Sugiyono (2010: 126) jumlah anggota sampel sering 

dinyatakan dengan ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampel, 

peneliti menggunakan rumus yang dikembangkan Isaac dan Michael yaitu 

sebagai berikut : 
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Keterangan  : 

S = Jumlah Sampel 

 = 3,841 

N = Jumlah Populas 

P = 0,5 

Q = 0,5 

d
2
 = 0,05 

  

D. Definisi Variabel Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

a. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Gaya Kepemimpinan kepala sekolah yang dimaksud dalam peneltian 

ini adalah upaya kepala sekolah untuk mempengaruhi, mendidik, 

menggerakkan, memotivasi/mendorong, mengawasi tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, siswa, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk mencapai 

tujuan pendidikan disekolah. 

b. Budaya Kerja Sekolah  

Budaya saekolah adalah nilai, norma, dan sikap atau prilaku yang 

dimiliki oleh setiap warga sekolah dengan tujuan untuk membentuk karakter 

sekolah atau memberikan identitas bagi sekolah tersebut. Budaya sekolah 

dalam penelitian ini merupakan eksistensi suatu sekolah yang terbentuk dari 

hasil saling mempengaruhi. 

c. Kinerja Guru  

Kinerja guru dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawabnya. Ukuran kinerja dikatakan baik jika dapat 

ditinjau dari berbagai faktor. 

 

 

2. Definisi Operasional 

a. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah adalah skor keseluruhan dari 

berbagai macam aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kepemimpinan 

kepala sekolah, yang meliputi dimensi 1) pengambilan keputusan, 2) 

Pembagian tugas kepada bawahan, 3) Inisiatif bawahan, 4) Pemberian 
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Sanksi/hukuman, 5) Pemberian Penghargaan terhadap prestasi, 6) menjalin 

komunikasi, 7) Monitoring pelaksanaan tugas, dan 8) rapat kerja.  

b. Budaya Kerja Sekolah  

Budaya kerja merupakan perilaku/kebiasaan atau pola kerja yang 

dilaksanakan oleh guru secara terus menerus yang akan menjadi sikap dan 

perilaku dalam bekerja. Adapun indikator dalam penelitian ini adalah sikap 

terhadappekerjaan dan perilaku pada waktu bekerja. 

c. Kinerja Guru  

Kinerja guru merupakan hasil kerja yang dicapai oleh guru dalam 

melaksanakan tugasnya seperti mendidik, mengajar, dan melatih. Dalam 

penelitian ini hal yang akan diteliti yaitu mengenai kegiatan perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian 

pembelajaran. 

 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Agar dapat diperoleh data yang objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan metode yang mampu 

mengungkap data yang sesuai dengan pokok permasalahannya. Sugiyono 

(2010: 308) mengatakan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian guna untuk memperoleh data.Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti disesuaikan dengan arah 

yang akan dikembangkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang digunakan oleh peneliti adalah metode Angket dengan kisi-kisi 

instrumen sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Untuk Mengukur Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 

Variabel Indikator 
Nomor 

Item 

Gaya 

Kepemimpinan 

Kepala 

Sekolah (X1) 

1. Pengambilan 

Keputusan 

2, 13, 17, 

23, 33 

2. Pembagian tugas 

kepada bawahan 

8, 10, 14, 

25 

3. Inisiatif bawahan 
6, 12, 18, 

26 

4. Kepercayaan kepada 

bawahan 

5, 21, 28, 

30 
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Variabel Indikator 
Nomor 

Item 

5. Pemberian 

penghargaan terhadap 

prestasi dan 

partisipasi sekolah 

1, 4, 19, 

29 

6. Menjalin komunikasi 11, 15, 31 

7. Monitoring 

pelaksanaan tugas 

7, 9, 16, 

32 

8. Rapat kerja  
3, 20, 22, 

24, 27 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Coba Untuk Mengukur Budaya Kerja Sekolah 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator 

Nomor 

Item 

Budaya 

Kerja 

Sekolah 

 (X2) 

1. Sikap 

terhadap 

pekerjaan 

a. Kesukaan 

akan kerja 

dibandingkan 

dengan 

kegiatan lain  

1,2,33 

b. Merasa 

terpaksa 

terhadap 

pekerjaanny

a 

3,4,34 

c. Memperoleh 

kepuasan 

ketika 

bekerja 

5, 6 

d. Bekerja 

hanya untuk 

menyibukka

n diri 

7, 8, 32 

2. Perilaku 

pada 
a. Rajin 

9, 10, 11, 

12, 13 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator 

Nomor 

Item 

waktu 

bekerja  
b. Berdedikasi 

14,15,16, 

17 

c. Bertanggung 

jawab 

18,19, 

20, 21 

d. Berhati-hati 22, 23 

e. Teliti 24,25 

f. Cermat  26 

g. Berkemauan 

kuat untuk 

mempelajari 

tugas dan 

kewajibanny

a 

27, 28, 

29 

h. Suka 

membantu 

sesama 

30, 31 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Coba Untuk Mengukur  

Kinerja Guru 

Variabel Indikator Nomor 

Item 

Kinerja 

Guru 

(Y) 

1. Kemampuan menyusun 

rencana pembelajaran 
1 – 15 

2. Kemampuan menyusun 

pelaksanaan 

pembelajaran 

16 – 31 

3. Kemampuan menyusun 

penilaian pembelajaran 
32 – 35 

4. Kemampuan melakukan 

tindak lanjut hasil 

penilaian  

36 – 38 
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Angket berupa skala likert dengan indikator jawaban sebagai berikut : 

 Jawaban Skor 

1. Sangat Baik 4 

2. Baik 3 

3. Tidak Baik 2 

4. Sangat Tidak Baik 1 

 

Teknik Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji parsial dan uji 

simultan.  

1. Uji Parsial  

  Pengujian secara parsial degunakan untuk menguji signifikansi 

koefisien regresi maupun korelasi parsial atau hubungan masing-masing 

variabel bebas (X1, X2) dengan variabel terikat (Y). data dianalisis dengan 

bantuan computer program SPSS versi 20. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05, 
maka terdapat hubungan yang signifikan antara variable X1 dengan Y 

dengan variabel X2 dikontrol, variabel X2 dengan Y dengan variabel X1 

dikontrol. 

2. Uji Simultan  

 Pengujian secara simultan digunakan untuk menguji signifikansi 

korelasi ganda tentang hubungan antara dua variabel atau lebih variabel 

bebas (Independent Variable) dengan satu variabel terikat (Dependent 

Variable). Dalam penelitian ini, analisis korelasi untuk mengetahui 

hubungan antara keterampilan gaya kepemimpina kepala sekolah (X1), 

budaya kerja sekolah (X2), dengan kinerja guru (Y).  

 Analisis regresi ganda bertujuan untuk meramalkan nilai pengaruh 

dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dasar 

pengambilan keputusan berdasarkan angka probabilitas. Jika angka 

probabilitas hasi analisis ≤ 0,05 maka hipotesis nil (Ho) ditolak maka 
hipotesis kerja (Hk) diterima. 

 

Hasil penelitian & pembahasan 

Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada empat sekolah di Samarinda Tiap-

tiap sekolah memiliki jumlah responden yang berbeda dikarenakan jumlah 
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guru yang mendidik di tiap sekolah juga berbeda. Nama sekolah 1). SMK 1 

Samarinda, 2). SMK 5 Samarinda, 3). SMK 6 Samarinda, 4). SMK 7 

Samarinda. 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah dan kinerja guru. Setelah 

ketiga variabel tersebut diukur, maka dapat digunakan untuk menjawab 

tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui gaya kepemimpinan, 

budaya kerja, dan kinerja guru SMK Negeri di Samarinda, dan untuk 

mengetahui hubungan pengaruh antara gaya kepemimpinan, budaya kerja, 

dan kinerja guru di SMK Negeri di Samarinda. Tujuan penelitian tersebut 

dituangkan dalam bentuk hipotesis untuk diuji dengan menggunakan teknik 

analisis regresi pada Software SPSS 22.00. 

1. Kinerja Guru Secara Keseluruhan  

Tabel 4.1 Distribusi Skor Variabel Kinerja Guru Secara Keseluruhan 

No 
Tingkat Kinerja Guru 

Secara Keseluruhan 
Persentase Kategori 

1 
Kemampuan menyusun 

rencana pembelajaran 
85.61 

Sangat 

Baik 

2 
Kemampuan menyusun 

pelaksanaan pembelajaran 
85.24 

Sangat 

Baik 

3 
Kemampuan menyusun 

penilaian pembelajaran 
92.55 

Sangat 

Baik 

4 
Kemampuan melakukan 

tindak lanjut hasil penilaian  
96.89 

Sangat 

Baik 

Rata-Rata 90.07 
Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa persentase 

sebesar 96.89% guru memiliki persepsi tentang kinerja guru secara 

keseluruhan menunjukkan bahwa sebagian besar guru SMK Negeri di 

Samarinda mampu melakukan tindak lanjut hasil penilaian, persentase 

sebesar 92.55% guru memiliki persepsi tentang kinerja guru secara 

keseluruhan menunjukkan bahwa sebagian besar guru SMK Negeri di 

Samarinda mampu menyusun penilaian pembelajaran, persentase sebesar 

85.61% guru memiliki persepsi tentang kinerja guru secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa guru SMK Negeri di Samarinda mampu menyusun 

rencana pembelajaran, dan persentase sebesar 85.24% guru memiliki 
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persepsi tentang kinerja guru secara keseluruhan menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru SMK Negeri di Samarinda mampu menyusun 

pelaksanaan pembelajaran. Secara keseluruhan kinerja guru termasuk dalam 

kategoori sangat baik dengan presentase sebesar 90.07%. 

1. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial 

1) Pengaruh Gaya Kepemimnan Kepala Sekolah (X1) terhadap Kinerja 

Guru (Y) 

Tabel 4.2 Hasil Uji Partial X1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 
138.932 6.396 

 
21.722 .000 

GK .315 .095 .233 3.315 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru  

  Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsia dengan batuan 

program SPSS versi 22.00 diperoleh nilai t konstanta sebesar 21.722 dan t 

hitung sebesar 3.315 dengan nilai probibilitas (sig.) sebesar 0.000. nilai 

probibilitas tersebut <level of signifikan (0.05) maka dapat disimpulkan 

pengaruh X1 terhadap Y diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial 

Ha yang berbunyi ada pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru dengan persamaan regresi Y = 138.932 + 0.315X1. 

Nilai sumbangan efektif dari variabel X1 dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.3 Hasil Uji Sumbangan Efektif X1 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .233
a
 .540 .490 5.616 

a. Predictors: (Constant), Gaya kepemimpinan 

Sumber : data diolah, 2017 
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 Tabel diatas menunjukkan nilai R Square sebesar 0.540 yang berarti 

bahwa sumbangan efektif dari variabel gaya kpemimpinan kepala sekolah 

(X1) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 54%, sedangkan 46% disebabkan 

oleh faktor lain. 

2) Pengaruh Budaya Kerja Sekolah (X2) Terhadap Kinerja Guru (Y)  

Tabel 4.4 Hasil Uji Parsial X2 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 11.361 8.651  1.313 .000 

BK 1.047 .085 .665 12.309 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

Sumber : data diolah, 2017 

 Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial diperoleh t 

konstanta sebesar 1.313 dan t hitung sebesar 12.309 dengan nilai probibilitas 

(sig.) sebesar 0.000. nilai probibilitas tersebut <level of signifikan (0.05) 

maka dapat  disimpulkan pengaru X2  terhadap Y diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial Ha yang berbunyi ada pengaruh budaya 

kerja terhadap kinerja guru diterima dengan persamaan regresi Y = 11.361 + 

1.047X2. besarnya sumbangan efektif dari variabel budaya kerja (X2) 

terhadap kinerja guru (Y) sebesar 44.2%, sedangkan 55.8% disebabkan oleh 

faktor lain seperti terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Sumbangan Efektif X2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .665
a
 .442 .439 4.313 

a. Predictors: (Constant), Budaya Kerja 

Sumber : data diolah, 2017 
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3) Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dan Budaya Kerja 

Sekolah (X2) terhadap kinerja guru (Y) 

Tabel 4.6 Hasil Uji Pengaruh X1dan  X2Terhadap Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

 

Regressio

n 
3068.629 2 1534.314 88.303 .000

b
 

Residual 3301.340 190 17.375   

Total 6369.969 192    

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

b. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan, Budaya Kerja, dan 

Kinerja Guru 

Sumber : data diolah, 2017 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleranc

e 

VIF 

(Constan

t) 

GK 

BK 

31.06

6 
9.839 

 
3.157 .002 

  

.269 .071 .199 -3.800 .000 .997 1.003 

1.031 .082 .655 
12.51

6 
.000 .997 1.003 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 

Sumber : data diolah, 2017 

 Tabel di atas menunjukkan nilai F sebesar 88.303  memiliki nilai 

probabilitas 0.000 < 0.005 sehingga Ha yang berbunyi ada pengaruh variabel 

X1 dan X2 terhadap Y diterima. Koefisien regresi untuk gaya kepemimpinan 
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kepala sekolah sebesar 0.269 dan budaya kerja sekolah sebesar 1.031 dengan 

konstanta 31.06, sehingga persamaan regresinya adalah Y = 31.066 + 

0.269X1 + 1.031X2.  

 

b. Uji Simultan 

Pengujian simultan yang menyatakan ada pengaruh secara simultan 

gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja sekolah terhadap 

kinerja guru dapat dilihat dari hasil uji F. kriterisa pengujiannya apabila nilai 

P Value< 0.05, dapat disimpulkan bahwa Hodi tolak. Hasil uji simultan 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model Summary 

Mo

del 

R R 

Squ

are 

Adjus

ted R 

Squar

e 

Std. 

Error 

of the 

Estima

te 

Change Statistics 

R 

Squar

e 

Chan

ge 

F 

Cha

nge 

df

1 

df

2 

Sig. F 

Change 

1 
.6

94 
.824 .476 4.168 .427 

156.

661 
1 

19

0 
.000 

a. Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan, Budaya Kerja 

Sumber : data diolah, 2017 

 

 

 Hasil Uji F diperoleh dari Fhitung= 156.661 dan nilai sig = 0.000. 

karena nilai signifikansi < 0.05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan secara 

simultan gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja sekolah 

terhadap kinerja guru diterima. Berdasarkan nilai Adjust R Square sebesar 

0.824 menunjukkan bahwa secara simultan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dan budaya kerja sekolah memberikan pengaruh sebesar 82.4% 

terhadap kepuasan kerja guru dan selebihnya 17.6% dipengaruhi oleg faktor 

yang lain diluar kedua faktor tersebut. 
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Pembahasan 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Budaya Kerja 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri di Samarinda 
Dari hasil analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini 

terdapat pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja 

sekolah terhadap kinerja guru. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan nilai t 

nilai F sebesar 88.303 memiliki nilai probabilitas 0.000 < 0.005 sehingga Ha 

yang berbunyi ada pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y diterima dan 

nilai koefisien korelasi sebesar 0.694. Berdasarkan pada perolehan nilai 

tersebut dapat diartikan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya kerja 

sekolah merupakan dua faktor yang mempengaruhi kinerja guru, dan ketika 

nilai gaya kepemimpinan dan budaya kerja meningkat diikuti pula dengan 

meningkatnya nilai kinerja guru. 

Besarnya pengaruh dari gaya kepemimpinan dan budaya kerja 

sekolah diperoleh dari koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0.824. Dari 

sumbangan efektif tersebut dapat diartikan bahwa kinerja guru ditentukan 

atau dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja 

sebesar 82.4%, dan selebihnya 17.6% kinerja guru SMK Negeri di 

Samarinda ditentukan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian 

ini. 

 

 

Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbataras diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Angket yang digunakan adalah angket tertutup sehingga kurang bisa 

mengungkapkan hal-hal yang lebih dalam mengenai gaya kepemimpina 

kepala sekolah dan budaya kerja terhadap kinerja guru. 

2. Pada variabel kinerja guru yang dimaksudkan adalah kinerja guru dalam 

proses belajar mengajar yang di ukur dari rutinitas yang dilaksanakan. 

3. Responden yang merupakan sampel bisa saja tergesa-gesa dalam 

mengisi angket karena keterbatasan waktu yang dimiliki, guru bisa saja 

memberikan penilaian yang kurang objektif. Meski hal ini terjadi, tetap 

ditemukan banyak responden yang memberikan jawaban pada item 

pertanyaan dengan baik dan sungguh-sungguh. 

4. Dalam analisis data untuk gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya kerja terhadap kinerja guru tidak dipertimbangkan sertifikat 

pendidik, tingkat pendidikan, dan guru PNS maupun non PNS. 

5. Pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja yang berpengaruh 

terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran, namun masih banyak 

faktor pendukung lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMK Negeri Samarinda. Adapun besarnya 

pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

SMK Negeri di Samarinda adalah sebesar 54% dan 64% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

2. Terdapat pengaruh signifikan antara budaya kerja terhadap kinerja guru 

di SMK Negeri Samarinda. Kinerja guru SMK Negeri di Samarinda 

sebesar 44.2% ditentukan oleh budaya kerja yang dimiliki oleh guru di 

SMK Negeri di Samarinda dan 55.8% ditentukan oleh faktor lain. 

3. Terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dan budaya kerja terhadap kinerja guru. Kinerja guru ditentukan atau 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja 

sebesar 82.4%, dan selebihnya 17.6% kinerja guru SMK Negeri di 

Samarinda ditentukan oleh faktor lain 
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MEMBENTUK PEMIMPIN MASA DEPAN 

BERKARAKTER 

 

Anak Agung Gede Agung & I Nyoman Natajaya 
e-mail: agungtps2056@gmail.com 

 

Pendahuluan 

 Dalam 10 tahun dekade belakangan ini, kita sangat sering 

mendengar istilah karakter. Misalnya, pendidikan karakter, kurikulum 

berkarakter, nilai-nilai karakter pembangun bangsa, generasi berkarakter, 

dan seterusnya. Bahkan Mendikbud Moh. Nuh (2010), secara intensif 

mencanangkan 18 butir pendidikan karakter bagi pendidikan anak-anak 

bangsa. Mendikbud ketika itu merinci pendidikan karakter menjadi 18 butir 

yang terdiri dari:  (1) Religius: sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain; (2) Jujur: 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan,  tindakan, dan pekerjaan; (3) 

Toleransi: sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya; (4) 

Disiplin: tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan; (5) Kerja Keras: perilaku yang 

menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas,serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya; (6) 

Kreatif: berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki; (7) Mandiri: sikap dan perilaku yang 

tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas; 

(8) Demokratis: cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain; (9) Rasa Ingin Tahu: sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar; (10) Semangat 

Kebangsaan: cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya; 

(11) Cinta Tanah Air: cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa; (12) 

Menghargai Prestasi: sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta 

menghormati keberhasilan orang lain; (13) Bersahabat/Komuniktif: 

tindakan yang  memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

mailto:agungtps2056@gmail.com
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sama dengan orang lain; (14) Cinta Damai: sikap, perkataan, dan tindakan 

yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya; (15) Gemar Membaca: kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya; (16) 

Peduli Lingkungan: sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi; (17) Peduli 

Sosial: sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan; dan (18) Tanggungjawab: sikap 

dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 

seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 Secara umum dapat dinyatakan bahwa karakter (seseorang) adalah 

ciri atau sifat khas (yang dimiliki seseorang) yang berbeda dengan orang 

lain. Dalam interaksi sehari-hari kita mendengar istilah bahwa orangnya 

berkarakter keras, berkarakter pendiam, berkarakter disiplin dsb. Istilah 

karakter dalam hal itu mengandung makna bahwa seseorang itu memang 

memiliki sifat khas (karakter) yang berbeda dengan orang lain. Jadi dapat 

dikatakan bahwa karakter merupakan sifat-sifat atau perilaku khas yang ada 

dalam diri seseorang yang ditunjukkan dalam perilaku keseharian, yang 

sangat berbeda dengan sifat-sifat atau perilaku khas orang lain. Mengenai 

tipe-tipe pemimpin dan sifat-sifat orang/masyarakat yang dipimpin serta 

bagaimana implementasinya di lapangan, akan menjadi fokus kajian dalam 

bagian pembahasan berikut. 

 

Pembahasan 

Kepemimpinan 

Banyak referensi yang membahas tentang kepemimpinan, dan salah 

di antaranya yang cukup terkenal adalah buku berjudul Kepemimpinan 

dalam Organisasi yang disusun oleh Gary Yukl. Menurut Yukl (2005:8) 

bahwa “kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk 
memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas 

itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu 

dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama” Lebih lanjut dinyatakan bahwa 
definisi tersebut tidak hanya mencakup upaya untuk mempengaruhi dan 

memfasilitasi pekerjaan kelompok atau organisasi yang sekarang, tetapi 

definisi tersebut dapat pula digunakan untuk memastikan bahwa semuanya 

dipersiapkan untuk memenuhi tantangan di masa depan” (Yukl, 2005:9). 
Berkaitan dengan ini Yukl (2005:9) mengemukakan sebagai berikut.  
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Cara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi efektivitas 

kelompok atau organisasi adalah sebagai berikut. (1) interpretasi 

peristiwa eksternal oleh para anggota, (2) pilihan tujuan dan strategi 

yang ingin dicapai, (3) motivasi anggota untuk mencapai tujuan 

tersebut, (4) rasa saling percaya dan bekerja sama antar anggota, (5) 

organisasi aktivitas kerja, (6) pengembangan kepercayaan dan 

keterampilan anggota, (7) pembelajaran dan pembagian pengetahuan 

baru antar anggota, dan (8) pembuatan daftar dukungan dan kerja 

sama dari orang luar. 

           Untuk membahas tentang kepemimpinan, ada beberapa tipe 

kepemimpinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bass (1998) dalam buku 

Educational Adminstration (Hoy & Miskel, 2005), bahwa ada tiga tipe 

kepemimpinan antara lain: leizes faire,  transaksional, dan transformasional.  

1. Leissez-Faire. Leissez-faire merupakan kepemimpinan dimana antara 

pemimpin dan para pengikutnya (bawahannya) tidak terjadi transaksi 

(komunikasi) yang efektif. Contohnya: mengabaikan tanggungjawab, 

menolak mengungkapkan pandangan-pandangan tentang isu-isu 

penting kepada stafnya, gagal dalam membuat atau paling tidak 

menunda keputusan, tidak memberikan umpan balik.  

2. Transaksional. Transaksional merupakan kepemimpinan yang mana 

pemimpin memotivasi para angotanya dengan cara memberi 

penghargaan atau reward atas kinerjanya. Contoh: Kepala sekolah 

menyediakan materi-materi pembelajaran yang baru atau 

meningkatkan rencana waktu untuk para guru sehingga mereka dapat 

mengembangkan program kurikulum baru. 

3. Transformasional. Kepemimpinan transformasional ini merupakan 

kontra dari kepemimpinan transaksional, yang berkaitan dengan 

perubahan-perubahan yang sederhana. Pemimpin ini memiliki sifat 

proaktif, berusaha meningkatkan perhatian atau kewaspadaannya 

tehadap bawahannya tentang keinginan-keinginan kolektif, dan 

membantu bawahannya untuk mencapai hasil atau manfaat kinerja 

yang tinggi. 

Di samping ketiga tipe kepemimpinan tersebut, ada satu tipe 

kepemimpinan yang belum begitu banyak dikenal orang yaitu 

kepemimpinan pelayan (servant leadership).  

 Dalam makalah ini, pembahasan difokuskan pada teori 

kepemimpinana transaksional, kepemimpianan transformasional, dan 

kepemimpinan pelayan (servant leadership). Oleh karena itu, ketiga tipe 

kepemimpinan tersebut akan dibahas secara dalam makalah ini.  
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Kepemimpinan Transaksional  

 Perintis teori kepemimpinan transaksional dan tranformasional 

adalah James McGregor Burns (1978), yang ditulis dalam bukunya yang 

terkenal mengenai kepemim-pinan politis. Burns membedakan antara 

kepemimpinan transaksional yang memotivasi para pengikut (bawahan) 

dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka. Sebagai contoh, para 

pemimpin politis bertukar pekerjaan, subsidi, dan kontrak pemerintah yang 

menguntungkan dengan suara dan kontribusi kampanye. Para pemimpin 

perusahaan bertukar gaji dan status dengan upaya kerja. Kepemimpinan 

transaksional dapat melibatkan nilai-nilai, tetapi nilai tersebut relevan 

dengan proses pertukaran. Sedangkan kepemimpinan transformasional yang 

menyerukan nilai-nilai moral para pengikut (bawahan) dalam upayanya 

untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etis dan untuk 

memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk mereformasi institusi. 

Kepemimpinan transformasional merupakan proses, dimana para pemimpin 

menyeru-kan nilai dan emosi para pengikut. Teori ini menjelaskan 

kepemimpinan sebagai sebuah proses mempengaruhi komitmen untuk 

sasaran bersama dan memberikan wewenang para pengikut untuk 

mencapainya (Yukl, 2001:290-291). 

Menurut Leithwood (1992) bahwa pada dasarnya kepemimpinan 

transaksional bertentangan dengan kepemimpinan transformasional, yang 

mana dalam kepemimpinan transaksional didasarkan pada pertukaran 

pelayanan dengan berbagai bentuk upah dan dikontrol oleh pemimpin (Bush 

& Coleman, 2006:74). Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan 

yang menekankan pada tugas yang diemban bawahan. Pemimpin adalah 

seseorang yang men-design pekerjaan beserta mekanismenya, dan staf 

adalah seseorang yang melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan 

keahlian. Kepemimpinan transaksional lebih difokuskan pada peranannya 

sebagai manajer karena ia sangat terlibat dalam aspek-aspek prosedural 

manajerial yang metodologis dan fisik. Dikarenakan sistem kerja yang jelas 

merujuk kepada tugas yang diemban dan imbalan yang diterima sesuai 

dengan derajat pengorbanan dalam pekerjaan, maka kepemimpinan 

transaksional adalah sesuai diterapkan di tengah-tengah staf yang belum 

matang, dan menekankan pada pelaksanaan tugas untuk mendapatkan 

insentif bukan pada aktualisasi diri. Oleh karena itu, kepemimpinan 

transaksional dihadapkan pada orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhan 

hidupnya dari segi sandang, pangan, dan papan. 

Kepemimpinan transaksional tidak mengembangkan pola hubungan 

laissez-faire atau membiarkan personel menentukan sendiri pekerjaannya, 

karena dikhawatirkan dengan keadaan personel yang perlu pembinaan, pola 
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ini dapat menyebabkan mereka menjadi pemalas dan tidak jelas apa yang 

dikerjakannya. 

Pola hubungan yang dikembangkan kepemimpinan transaksional 

adalah berda-sarkan suatu sistem timbal balik (transaksi) yang sangat 

menguntungkan (mutual system of reinforcement), yaitu pemimpin 

memahami kebutuhan dasar para pengikutnya dan pemimpin menemukan 

penyelesaian atas cara kerja dari para pengikutnya tersebut. 

Pemimpin transaksional merancang pekerjaan sedemikian rupa yang 

disesuai-kan dengan jenis dan jenjang jabatannya dan melakukan interaksi 

atau hubungan mutualistis. Hoover (1991) dan Leitwood (1992) 

menjelaskannya secara skematis model kepemimpinan transaksional 

sebagaimana ditunjukkan melalui gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa bawahan dipersepsi sebagai 

manusia X dalam teori X-Y McGregor (2001), yaitu manusia yang berupaya 

menghindari pekerjaan apabila ada kesempatan sehingga apabila dibiarkan 

mereka akan merasa senang dengan tanpa pekerjaan/tanggung jawab. 

Pemimpin dalam praktik operasionalnya harus senantiasa mengontrol, 

mengarahkan, dan jika perlu memberikan ancaman dalam upaya untuk 

memaksa individu menjadi produktif. 

Kepemimpinan transaksional juga dipandang sebagai contingent 

reinforcement atau dorongan kontingen dalam bentuk imbalan (reward) dan 

hukuman (punishment) yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja, 

yaitu manakala para staf menunjukkan keberhasilan ataupun kemajuan 

dalam mencapai sasaran target yang diharapkan, mereka mendapatkan 

contingent positif berupa imbalan. Namun, apabila staf menunjukkan kinerja 

sebaliknya, yaitu menunjukkan kegagalan atau ditemukan berbagai 

kesalahan maka dorongan contingent negatif atau aversif dapat dikenakan 

Pemimpin mengidentifikasi apa yang mesti 

dikerjakan bawahan untuk mencapai hasil 

yang ingin dicapai 

Pemimpin memperjelas peran bawahan 

Bawahan merasa mampu memenuhi tuntutan 

atas peran tersebut (probabilitas keberhasilan 

Bawahan termotivasi untuk meraih hasil yang 

diinginkan tersebut (expected effort) 

Bawahan menganggap imbalan tersebut 

sepadan dengan pencapaian hasil 

Pemimpin memperjelas bagaimana kebu-tuhan 

bawahan akan dipenuhi, sebagai imbalan atas 

apa yang dikerjakannya dalam pencapaian hasil 

Pemimpin mengidentifikasi apa yang 

dibutuhkan oleh bawahannya 
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berupa hukuman yang telah disepakati. Pemimpin bercirikan transaksional, 

enggan membagi pengetahuannya kepada staf, karena menganggap 

pengetahuan tersebut dapat dijadikan alat koreksi atau menjadi pengkritik 

moral yang kuat bagi perbaikan iklim kerja yang terlalu berorientasi tugas 

dan sedikit mengabaikan aspek-aspek kepribadian manusia (Aan Komariah, 

2006:75-77). 

 

Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional hadir menjawab tantangan zaman 

yang penuh dengan perubahan. Zaman yang dihadapi saat ini bukan zaman 

ketika manusia menerima segala apa yang menimpanya, tetapi zaman 

dimana manusia dapat mengkritik dan meminta yang layak dari apa yang 

diberikannya secara kemanusiaan. Bahkan dalam terminologi motivasi 

Maslow (dalam Robbins, 2001), manusia di era ini adalah manusia yang 

memiliki keinginan mengaktualisasikan dirinya, yang berimplikasi pada 

bentuk pelayanan dan penghargaan terhadap manusia itu sendiri. 

Burns (1978) menjelaskan kepemimpinan transformasional sebagai 

suatu proses yang pada dasarnya "para pemimpin dan pengikut saling 

menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi". Para 

pemimpin adalah seorang yang sadar akan prinsip perkembangan organisasi 

dan kineria manusia, sehingga ia berupaya mengembangkan segi 

kepemimpinannya secara utuh melalui pemotivasian terhadap staf dan 

menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral seperti 

kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan, bukan didasarkan atas emosi, 

seperti misalnya keserakahan, kecemburuan, atau kebencian. Pemimpin 

transformasional adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh ke depan 

dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk 

saat ini tapi di masa datang. Oleh karena itu, pemimpin transfor-masional 

adalah pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang visioner. 

Pemimpin transformasional merupakan agen perubahan dan 

bertindak sebagai katalisator, yaitu memberi peran mengubah sistem ke arah 

yang lebih baik. Katalisator adalah sebutan lain untuk pemimpin 

transformasional karena ia berperan meningkatkan segala sumber daya 

manusia yang ada. Berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan 

semangat dan daya kerja cepat semaksimal mungkin, selalu tampil sebagai 

pelopor dan pembawa perubahan. Menurut Covey (1989) dan Peters 

(1992), seorang pemimpin transformasional memiliki visi yang memiliki 

gambaran holistis tentang bagaimamana organisasi di  masa depan ketika 

semua tujuan dan sasarannya telah tercapai. Inilah yang menegaskan bahwa 

pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mendasarkan dirinya 
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pada cita-cita di masa depan, terlepas apakah visinya itu visioner dalam arti 

diakui oleh semua orang sebagai visi yang hebat dan mendasar. 

 Seorang pemimpin transformasional memandang nilai-nilai 

organisasi sebagai nilai-nilai luhur yang perlu ditetapkan oleh seluruh staf 

sehingga para staf mempunyai rasa memiliki dan komitmen dalam 

pelaksanaannya. Sergiovanni (1990:21) berargu-mentasi bahwa makna 

simbolis dari tindakan pemimpin transformasional adalah lebih penting 

daripada tindakan aktual. Nilai-nilai dasar yang terpenting dan dijunjung 

tinggi pemimpin adalah segala-galanya dan dapat dijadikan rujukan untuk 

dijadikan nilai-nilai dasar organisasi (basic values) yang dijunjung oleh 

seluruh staf.   

Bass (1985) menyatakan bahwa ”inti kepemimpinan 
transformasional adalah memberikan inspirasi, mengembangkan, dan 

memberikan wewenang kepada pengikut (bawahan)”. Para pemimpin 
transformasional melakukan lebih banyak hal yang akan memberikan 

kewenangan kepada pengikut (bawahan) dan membuat mereka tidak terlalu 

bergantung pada pemimpin, seperti mendelegasikan kewenangan yang besar 

kepada beberapa orang, mengembangkan keterampilan dan keyakinan diri 

para pengikut, menciptakan kelompok yang mengelola sendiri, memberikan 

akses langsung terhadap informasi sensitif, menghilangkan pengendalian 

yang tidak diperlukan, dan membangun sebuah budaya yang kuat untuk 

mendukung pemberian kewenangan. Lebih lanjut dinyatakan Bass (1996, 

1997) bahwa para pemimpin transformasional dapat ditemukan dalam 

organisasi apa pun dan pada tingkat apa pun, dan jenis kepemimpinan ini 

secara universal relevan bagi semua jenis situasi (Bush & Coleman, 

2006:313). 

 

Kepemimpinan Pelayan (Servant leadership) 

Kepemimpinan pelayan (servant leadership) merupakan 

kepemimpinan yang memposisikan dirinya sebagai pelayan, bukan 

sebaliknya dilayani. Marshall, 2003 (dalam Pesiwarissa, 2007) menyatakan 

bahwa ciri-ciri pemimpin pelayan sebagai berikut.  

(1) tujuan utama pemimpin pelayan adalah pemenuhan hasrat atau 

keinginan dari para pengikutnya (orang-orang yang dipimpin). 

(2) kepuasan tertinggi pemimpin pelayan adalah pertumbuhan dan 

perkembangan orang-orang yang dipimpinnya. 

(3) ada kerelaan dalam menerima kewajiban. pemimpin pelayan tidak 

memiliki masalah dengan tugas dan kewajiban yang diembankan 

kepadanya. 

(4) pemimpin pelayan menjunjung tinggi pertanggungjawaban pribadi. 
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(5) pemimpin pelayan memiliki kasih yang penuh perhatian kepada 

orang-orang yang dipimpinnya. 

(6) pemimpin pelayan mau mendengarkan para pengikutnya dan orang 

lain karena dia ingin mngetahui apa yang seharusnya dia lakukan. 

(7) pemimpin pelayan adalah seorang yang rendah hati. 

(8) pemimpin pelayan rela berbagi dalam kekuasaan yang dimilikinya 

dengan orang lain, bahkan berbagi dengan para pengikutnya. 

 

Kecenderungan Implementasi Kepemimpinan Transaksional, 

Transforma-sional, dan Kepemimpinan Pelayan untuk Membentuk 

Pemimpin Masa Depan Berkarakter 

Berbicara tentang karakter dalam konteks kepemimpinan, dapat 

dilihat beberapa contoh praktis dewasa ini tentang pemimpin berkarakter di 

lapangan. Misalnya, kepemimpinan yang amat fenomenal proklamator 

Soekarno, kepemimpinan Soeharto, kepemimpinan Susilo Bambang 

Yudoyono (SBY), kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), dan 

kepemimpinan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, serta 

kepemimpinan berkarakter Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai 

gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang telah menuai protes 

hebat dari masyarakat karena penghinaan agama yang berakibat sampai 

masuk penjara. 

Keberhasilan seorang pemimpin (berkarakter), sangat ditentukan 

oleh kontinuitas dukungan dari staf atau bawahannya. Oleh karena itu, agar 

memperoleh dukungan secara berkesinambungan, seorang pemimpin 

berkarakter hendaknya secara cerdas (berdasarkan situasi dan kondisi) 

menerapkan ketiga tipe kepemimpinan tersebut yakni kepemimpinan leissez-

faire, transaksional, transformasional, dan kepemimpinan pelayan. Seorang 

pemimpin berkarakter juga dituntut untuk menerapkan hal-hal seperti: (1) 

penyampaian inspirasi untuk mengkomunikasikan ekspektasi tinggi, 

memfokuskan upaya dan mengekspresikan tujuan dengan cara-cara 

sederhana; (2) stimulasi intelektual untuk mempromosikan inteligensia, 

rasionalitas, dan pemecahan masalah secara ilmiah; dan (3) pemberian 

konsiderasi yang bersifat individual untuk memberikan perhatian personal 

dan memberdayakan karyawan (Handoko & Tjiptono, 1996). Di samping 

itu, seorang pemimpin berkarakter juga dituntut untuk memiliki dan 

menerapkan sifat-sifat karakter tulus, jujur, bermoral, sederhana, kerja keras, 

dan bertanggungjawab, serta komitmen tinggi terhadap kepemimpinan yang 

diterapkan sehingga setiap keputusan yang diambil dan dilaksanakan dapat 

dipertanggungjawabkan secara duniawi dan akhirat.  
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Kesimpulan 

 Berdasarkan paparan pada pembahasan sebagaimana diuraikan di 

depan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.  

1. Bahwa kepemimpinan transaksional pada prinsipnya lebih 

berorientasi pada transaksi (kontrak atau pertukaran) antara pemimpin dan 

bawahan. Pemimpin traksaksional memotivasi para pengikut (bawahan) 

dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka.  

2. Bahwa Kepemimpinan transformasional merupakan proses, di 

mana para pemimpin menyerukan nilai-nilai moral dan emosional kepada 

para pengikut (bawahan). Teori ini menjelaskan kepemimpinan sebagai 

sebuah proses mempengaruhi komitmen untuk sasaran dan tujuan bersama 

dan memberikan wewenang para pengikut untuk mencapainya. Jadi dalam 

kepemimpinan transformasional, pemimpin lebih bersifat memberdayakan 

dan atau mengembangkan potensi yang ada dan dimiliki para bawahan 

dalam rangka mewujudkan cita-cita organisasi. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa kepemimpinan transformasional cenderung menerapkan 

kepemimpin-an edukatif, dalam arti mengembangkan nilai-nilai manusia 

secara optimal dalam kerangka mencapai tujuan bersama (organisasi).   

3. Bahwa Kepemimpinan Pelayan merupakan kepemimpinan yang 

dilandasi oleh ketulusan hati, kejujuran, keterbukaan, dan komitmen untuk 

memberdayakan orang-orang yang dipimpinnya agar kelak mereka merasa 

nyaman, aman, damai dan sejahtera lahir batin. Pemimpin pelayan sangat 

jauh dari rasa untuk mementingkan dirinya sendiri, namun lebih 

mengutamakan kepentingan bersama atasan dan bawahannya. 

4. Seorang pemimpin masa depan yang berkarakter hendaknya 

memiliki dan menerapkan sifat-sifat melayani secara tulus, jujur, bermoral, 

terbuka, sederhana, kerja keras, dan komitmen tinggi, serta segala perilaku 

kepemimpinannya dapat dipertanggungjawabkan di duniawi dan akhirat. 

Seorang pemimpin masa depan yang berkarakter juga sangat penting 

memahami dan menyadari kepribadian dirinya secara tepat dalam 

menerapkan tipe kepemimpinan traksaksional, transformasional, dan pelayan 

di lapangan. Dengan kata lain, seorang pemimpin berkarakter hendaknya 

memadukan tipe kepribadian dan tipe kepemimpinan yang diterapkannya 

dengan kebutuhan bawahan/masyarakat yang dipimpinnya demi 

kesejahteraan bersama. 
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Introduction 

The quality of education in Indonesia today has become the concern 

of various circles, not only in the education community, but also the 

community. They want a change in terms of efforts to improve the quality of 

education. The facts show that the quality of Indonesian education has not 

been achieved as expected. 

The demand for improving the quality of education is increasing. 

This, according to Dharma (2011: 20) is due to: “(1) the progress of science 
and technology; (2) increasingly intense global competition; And (3) 

community awareness (parents) of higher quality education.“ Recent 
advances in science and technology have brought about changes in various 

aspects of human life, so that problems can be solved by seeking the mastery 

and improvement science and technology. Without mastery of science and 

technology, one is less able to anticipate changes in everyday life and is 

unable to cope with the problems of life that thrive. 

Efforts to master science and technology can only be realized 

through a good educational process. On that basis, the national development 

in the field of education is an effort to educate the life of the nation and to 

improve the quality of Indonesian people. To achieve the goals of national 

education, an active role is needed from various stakeholders. Therefore, 

education needs to get attention, handling and priority, either by government, 

family, society and education manager. Development in the field of 

education still needs to be continued to improve the quality of education in a 

better direction, resulting in quality human development. 

The process of improving the quality of the institution will not be 

realized, if the principal and teachers do not carry out effective and efficient 

learning activities. Not the right way to realize the process, but through 

supervision activities (supervision). Supervision is necessary to be 

mailto:profcut@unsyiah.ac.id


Penguatan Kepemimpinan Pendidikan Karakter                                                         Page 127    
Di Era MEA dan Globalisasi    

implemented within the school institution, so that all personnel, teachers and 

administrators perform work according to their functions and tasks with the 

best as well as effective and efficient. 

Implementation of supervision by the school leadership is a must, 

because the effort to promote it is borne on the school leadership as the 

highest leader of education and as well as the school manager. School 

leaders are required to improve teachers' professionalism, especially in 

implementing effective learning processes. Improving the ability of teachers 

is the responsibility of leadership, in order to improve the quality of learning 

that leads to the achievement of the best educational results. 

In an effort to realize professional teachers, principals can carry out 

supervision to overcome the problems encountered. Teacher competencies 

are not exactly the same from one teacher to another. This difference affects 

the professional produced by the teacher in performing his duties. 

The principals as supervisors do not understand the duties and 

functions properly, so that when carrying out the task of supervision 

becomes not optimal. Another problem is that principals do not carry out 

routine supervision tasks, thus bringing negative impacts on teacher 

professionals in conducting learning activities, such as lack of motivation 

and declining performance. 

Barriers as a supervisor, many teachers do not understand their 

duties well as teachers and as educators, teachers often leave the duty as a 

teacher. Another problem is that teachers are able to teach well, but do not 

set up learning tools, lesson plans and syllabi, and work agenda. In addition, 

there are still teachers who rarely attend training activities and scientific 

forums that can improve professional competence, both as educators and as 

teachers. 

 

Research Methods 

This research seeks to collect data and information related to the 

principal's academic supervision in improving teacher competence, using 

descriptive method and qualitative approach. Data collection was taken 

through observation, interview, and documentary study. Then proceed with 

the analysis and drawing conclusions about academic supervision at Al-

Azhar Integrated Islamic Elementary School of Banda Aceh. Subject 

research subjects and teachers. 
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Discussion 

Supervision in Improving Master's Professional Competence 

Teaching supervisory activities are aimed more at guidance to 

potential teachers in performing their duties. The field of supervision tasks is 

in the hope of improving the learning activities. The association with this, 

Hariwung (2013) states that in order to strengthen the existence and raise the 

supervisory role as appropriate, efforts are needed to reinforce the tasks and 

performance of educational supervision. "Supervision performance is more 

related to teaching and improvement activities. To improve the quality of 

educational institutions, it must be started from the improvement of learning 

activities that are frozen by teachers. 

Hariwung (2013) explains that the areas of supervision performance 

include curriculum and teaching objectives, educational program content, 

coordination and scope, curriculum and teaching renewal, knowledge 

structure and content area, dividing group and schedule-making patterns, 

lessons and face-to-face planning, Assessment and selection of instructional 

materials, patterns of classroom influences on teachers and students, and 

other positive endeavors. 

The existence of accountability reports, it will be known 

implications of the performance of principals, whether beneficial to schools, 

teachers and school management and achievement of educational goals. The 

results of data processing can be mentioned that the implementation of 

supervision program in improving the performance and ability of teachers at 

Al-Azhar School of IT Banda Aceh has been compiled and documented. The 

principal still conducts supervisory activities, conducts guidance, guides, and 

directs teachers to improve their teaching and learning skills. 

 

Supervision to Increase Master's Professional Competence 

Implementation of the supervision program Al-Azhar Integrated 

Islamic Elementary School of Banda Aceh implemented by the leadership 

has been implemented and has led to efforts to improve the performance and 

professional competence of teachers. This is evidenced by the changes made 

by teachers in the learning process in front of the class. Prepare teaching 

tools as expected, such as syllabus, lesson plans, academic calendars, and 

daily agenda books. 

The process of implementing the supervision program can be carried 

out consequently, it can certainly improve the learning process implemented 

by teachers especially Al-Azhar Integrated Islamic Elementary School of 
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Banda Aceh, that is less effective to be more effective and less meaningful 

will change become more meaningful. 

The results of data processing is known that if the supervision 

program can actually be executed by the school principal systematically, 

earnestly, synergistically, and continuously, then the quality of the learning 

process will experience a significant improvement. Through the process of 

effective learning the quality of education in primary schools can be 

improved. 

 

Obstacles Encountered in Supervision Increase Master's Professional 

Competence 

Barriers to the implementation of supervision, among them limited 

time for principals is one of the main obstacles to streamline class visits as 

part of supervision by principals to improve teacher professional 

competence. Field findings revealed that the obstacles that the principal 

encountered were to conduct class visits, sometimes not accomplished 

targets as programmed. This condition causes it can not meet directly with 

the teachers to be supervised, because there are still teachers who avoid 

being supervised. In conclusion that no obstacles, solutions are still sought 

and a good way out. 

Based on the field findings that every activity, macro or micro, 

depends on several people, it is necessary to have mutual cooperation in all 

akativitas. Coordinating all these efforts, the principal must try to understand 

all the conditions of the school in various ways. Leadership and teacher-

teacher effort to know the school environment situation in all its activities, 

called supervision or supervision of school. 

In line with the above view, Sagala (2012), argues that: 

"Professional teachers in providing learning services, will do educational 

touch (educational touch) according to values that describe pedagogical, 

professional, personal and social competence." Therefore, in order to 

maximize the potential of teachers, skills development and development, 

among others, include teachers in training, discussion, and if possible the 

opportunity to continue education to a higher level. 

Principal assistance in the implementation of supervision of teachers 

is one factor that can improve teacher performance growth in Al-Azhar 

Integrated Islamic Elementary School of Banda Aceh, it can be achieved 

various activities. By doing activities like the above, it is expected that 

teachers can develop themselves, along with the help and encouragement of 

the principal. 
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Development coaching should be continuous, so the problems faced 

by teachers can be searched way out. In the end it is expected that teachers 

are able to develop their potential in a more professional direction. If the 

principal as a teaching supervisor is able to implement the supervision and 

guidance program to the teachers properly and thoroughly, then the success 

criteria for follow-up of teaching supervision can be improved, and the 

quality of education can increase as well. 

 

Conclusion 

1. The academic supervision in improving the professional competence of 

teachers was drawn up by the principal and documented, including annual 

and semi-annual work program. This has a positive impact on the 

effectiveness of the learning process. The principal as a supervisor still 

conducted supervision activities, did guidance, guided, and directed 

teachers to improve the ability to carry out learning activities 

2. The implementation of academic supervision led to an effort to improve 

the professional competence of teachers. Academic supervision activities 

undertaken were classroom guidance, classroom observation, 

and classroom visits. This activity has a positive impact on teachers 

because they can increase their motivation to always prepare learning 

tools before teaching 

3. Obstacles encountered in the implementation of academic supervision 

were the limited time for the principal to determine the schedule of 

supervision, few teachers did not support teaching supervision activities 

when supervised by the principal to see the learning process. 
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Pendahuluan  

Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin ulung dan manager 

terhebat sepanjang sejarah kemanusiaan. Sisi kehidupannya sarat dengan 

hikmah yang dapat digali dari berbagai dimensi kehidupan. Di kalangan 

muslim, Muhammad SAW sebagai sosok model pemimpin dalam 

pendidikan diantaranya: 1) mendidik istri dan keluarganya dengan 

pendidikan yang manusiawi dan menakjubkan; 2)  mendidik para sahabatnya 

agar menjadi sahabat yang selalu setia dengan Rasul-nya dalam berbagai 

situasi dan kondisi – suka dan duka; 3) mendidik tetangga dengan toleransi, 

tenggang rasa dan saling membantu; 4) mendidik musuh-musuhnya agar 

komitmen dengan setiap perjanjian dan peperangan yang melibatkannya; 5) 

mendidik para raja dan penguasa untuk memahami dan mengerti hakikat 

seorang hamba di hadapan Tuhannya; 6) mendidik manusia hamba sahaya 

(budak) menjadi manusia merdeka; serta 7) mendidik manusia seluruhnya 

menuju cahaya Islam dan ridha Allah SWT. Semua takkluk kepada tarbiyah 

yang digulirkannya. Terkait dengan pembahasan tersebut, Prof. Dr. James E. 

Royster dari Clevalend State University (1978:235-258) yang telah 

melakukan riset intensif tentang peran Muhammad sebagai seorang guru, 

teladan dan sebagai seorang manusia ideal, telah banyak membahas kesan-

kesan kaum muslimin terhadap Nabi mereka. Dalam pengantarnya, dia 

menyatakan bahwa mungkin tidak ada seorang pun dalam sejarah manusia 

yang telah banyak dikaji dari pada Nabinya kaum Muslimin (Muhammad). 

Kenyataan yang seringkali dilupakan oleh ilmuwan-ilmuwan non-muslim 

ini, harus dipahami dalam rangka menilai secara tepat pengaruh Muhammad 

diantara mereka yang mengakuinya sebagai seorang Nabi . Bagi Royster, 

Muhammad telah mengajarkan kebenaran dengan ucapan dan mengamalkan 

kebenaran itu dalam kehidupannya, sebagaimana kesimpulannya: 

“Muhammad as teacher, exemplar and ideal man fulfills in Islam a role that 

can hardly be overestimated. From him hundreds of millions of muslim 

derive both meaning for personal existence and means for character 

development and spiritual achievement. In tems of continuing influence 

Muhammad, the propet of Islam, must be placed high on the list of those who 

have shaped thworld. Surely it would be markedly diffrenhad he not been”.  
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            Kutipan Royster tersebut menunjukkan bahwa Muhammad sebagai 

seorang guru tidak hanya pada zamannya saja, namun juga bagi seluruh 

kaum muslimin pada masa sekarang. Dengan kata lain sang Guru itu adalah 

Muhammad, dan murid-muridnya adalah seluruh kaum muslimin di dunia 

Islam. Sementara Muhammad merupakan seorang guru yang aktual bagi 

para sahabatnya. Dan bagi kaum muslimin lainnya beliau menjadi seorang 

Imaginary Educator. (Mas’ud, 2004:38).  Bagaimanapun, seluruh kaum 

muslimin mempelajari satu ajaran yang sama dari Al-Qur’an dan Sunnah. 
Terkait dengan pembahasan tersebut, maka dalam artikel ini penulis 

mengajukan rumusan masalah: bagaimana karakteristik kepemimpinan Nabi 

Muhammad SAW. implementasinya dalam pendidikan?  

 

Pembahasan  

        Muhammad SAW. telah mendefinisikan tugas asasinya, “ 
Sesunggunya aku hanya diutus untuk memberi pengajaran.” Al-Qur’anul 
Karim dengan sangat tegas juga menyebut tugas asasi Rasulullah SAW. 

dalam firman-Nya, “Dialah yang telah mengutus seorang rasul dari 

kalangan mereka (yang bertugas) membacakan ayat-ayat-Nya kepada 

mereka, menyucikan mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Kitab 

dan Hikmah (Al-Jumu’ah:2).   

            Ayat tersebut menyebutkan bahwa, tugas Muhammad SAW. adalah 

mengajar, mendidik, mengajarkan al-Kitab dan hikmah, serta mendidik 

orang berdasarkan keduanya. Sebagian terbesar kehidupan Rasulullah SAW. 

dihabiskan untuk tugas tersebut, karena dari pendidikan dan pengajaran 

inilah segala kebaikan akan lahir. Tidak ada satupun aspek kehidupan baik 

politik, sosial, ekonomi, militer maupun moral yang baik kecuali dengannya, 

seseorang, bangsa, maupun umat manusia tidak akan terbelakang, kecuali 

bila mereka tidak memperhatikan bahkan menyimpang dari ilmu yang benar 

kepada kebodohan atau sesuatu yang merusak dan tiada bermanfaat.  

Fenomena dalam sejarah Muhammad SAW. adalah Rasulullah 

(utusan Allah) memulai dengan membentuk umat baru yang memiliki 

kemampuan intelektual, perilaku, moral, hukum, perundang-undangan, dan 

bahasa tersendiri. Sehingga apabila individu yang ada di dalamnya tumbuh 

dan berinteraksi dengan dunia lain, yang secara aqidah dan perilaku sama 

sekali berbeda, dia sudah memiliki bekal (Uche Halimah, 2015). Dalam 

konteks kepemimpinan Rasulullah SAW. memiliki berbagai macam 

kelebihan, keunikan dan ciri khas yang sangat meonjol dibandingkan gaya 

pemimpin lainnya, seperti yang diungkapkan oleh G. Hart bahwa dengan 

karekteristik tersebut, Hart memasukkan Rasulullah sebagai orang nomor 

satu yang paling berpengaruh di dunia (Jamal Mahdi, 2002:2). Bahkan 
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dalam segala aspek kehidupan Rasulullah selalu unggul. Tidak ada di dunia 

ini pemimpin yang ucapan, perkataan dan perbuatannya dibukukan hingga 

berjilid-jilid banyaknya seperti Rasulullah. Adapun karekteristik 

kepemimpinan Rasulullah diantaranya adalah: 

1. Ke-Tuhan-an  

Ciri utama dan pertama dari kepemimpinan Rasulullah adalah 

manajemen yang didasarkan oleh nilai-nilai yang diaajarkan oleh Allah 

SWT. Nilai-nilai yang dihimpun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang 

kemudian dikenal dengan nama al-Qur’an. Turunnya al-Qur’an secara 
bertahap inilah yang kemudian menjadi panduan Rasulullah dalam 

mengelola dakwahnya. Muhammad SAW. memberikan arahan dan pedoman 

untuk mewujudkan visi Islam di muka bumi seperti dalam QS. Ash-shaf: 9. 

Inilah visi dakwah Rasulullah menjadi pemenang dalam masalah agama, 

yaitu dalam kalimat tauhid, aqidah, penyembahan dan pengabdian yang 

benar kepada Allah. Visi yang bernafaskan keTuhanan inilah yang 

menjadikan kepemimpinan Rasulullah sukses secara gemilang dalam segala 

aspek kehidupan, baik dalam aspek agama, moral, ekonomi, pemikiran, 

militer, sosial, seni dan budaya. Baik masalah pribadi, keluarga, masyarakat, 

negara hingga hubungan international (Jamal Mahdi, 2002:44).  

2. Universal  

Kepemimpinan Muhammad SAW. adalah kepemimpinan yang 

menyeluruh baik sisi waktu maupun tempat. Sehingga kepemimpinan 

Rasulullah dapat diimplementasikan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa 

saja termasuk dalam dunia pendidikan, antara lain: a) Seorang guru dapat 

mencontoh Rasulullah dalam mengelola murid-muridnya, karena 

kepemimpinan Rasulullah terbukti menghasilkan murid-murid yang luar 

biasa semisal Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali; b) Seorang jenderal dapat 

mencontoh kepemimpinan Rasulullah dalam melahirkan prajurit-prajurit 

yang hebat semacam Khalid bin Walid dan Usamah; c) Seorang ilmuwan 

dapat mencontoh Rasulullah dalam melahirkan ilmuwan dan para pemkir 

ulung, semisal Umar yang terkenal dengan ijtihad-ijtihadnya yang brilian, 

Abu Hurairah dengan kekuatan hafalannya dalam mugumpulkan hadits; d) 

Dalam mendidik manusia sederhana, wara’ (hati-hati), tawadu’ (rendah hati) 

kita tempatkan pada murid-murid Rasulullah lainnya, semisal Abu Dzar Al-

Ghifari, Ali, Bilal, dan Abdullah Umi Maktum (Jamal Mahdi, 2002:45). 

Hampir 100 persen para sahabat Nabi SAW. memiliki karekteristik yang 

unik dan bersejarah berkat kepiawaian beliau dalam memimpin dan 

mendidik umatnya. 
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3. Humanis  

Kepemimpinan Muhammad SAW. adalah kepemimpinan yang 

humanis yaitu kepemimpinan yang sesuai dan selaras dengan kehidupan 

manusia. Karena Rasulullah adalah manusia biasa. Sehingga semua sikap, 

perilaku dan prestasinya dapat kita contoh, sebagaimana dijelaskan QS. al-

Kahfi: 110. 

4. Realistis 

Sebagai bentuk realistas sejarah, maka dikenal dalam ilmu-ilmu al-

Qur’an asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur’an). Adanya 
asbabun nuzul ini membuktikan bahwa ayat al-Qur’an turun berkaitan 
dengan kehidupan real Rasulullah dan sahabatnya dalam menjawab berbagai 

permasalahan kehidupan. Contohnya adalah sebab turunnya surat al-Lahab 

yang berkenaan dengan Abu Lahab. “ Dalam suatu riwayat dikemukakan 

bahwa suatu ketika Rasulullah naik ke bukit Shafa sambil berseru: “Mari 

berkumpul pada pagi hari ini!” maka berkumpullah kaum Quraisy. 
Rasulullah bersabda:  “Bagaimana pendapat kalian, seandainya aku 

beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang, adakah kalian 

percaya padaku?” Kaum Quraisy menjawab: “Pasti kami percaya.” 
Rasulullah bersabda:” Aku peringatkan kalian bahwa siksa Allah yang 

dahsat akan datang.” Berkata Abu Lahab:”Celakalah engkau! Apakah 

hanya untuk ini, engkau kumpulkan kami?” Maka turunlah ayat ini 
berkenaan dengan peristiwa yang melukiskan bahwa kecelakaan itu akan 

terkena kepada orang yang menfitnah dan menghalang-halangi agama Allah. 

(HR. Al-Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas). 

5. Harmonis 

Keharmonisan ramuan kepemimpinan Rasulullah inilah yang 

menghasilkan berbagai prestasi dan kesuksesan amal, sehingga hasilnya 

selalu optimal, efektif, efesien dan ekonomis. Dalam kisah perang Badar 

pasukan Rasulullah yang berjumlah 300 orang dengan peralatan yang 

sederhana, namun mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang berjumlah 

tiga kali lipat dengan berbagai peralatan perang yang canggih. Demikian 

juga pada perang Ahzab, dimana 1000 orang pasukan muslim menghadapi 

10.000 pasukan sekutu atau gabungan dari kelompok Musrik, Yahudi dan 

Munafik. Ternyata Rasulullah sangat memahami bahwa kekuatan intelektual 

adalah faktor yang paling menentukan dalam perang maupun kerja. Karena 

itulah Rasulullah lebih memprioritaskan pembinaan personil dari pada 

unsur-unsur manajemen lainnya. Kemudian unsur-unsur itu diramu menjadi 

 suatu kekuatan yang dahsyat.  
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6. Berkeadilan  

Yang dimaksud dengan berkeadilan yaitu memberikan tugas, hak, 

kewajiban dan kewenangan sesuai dengan kompetensi, kapasitas, 

kapabilitas, hak dan kewajibannya. Rasulullah adalah manusia yang paling 

adil dalam memperlakukan pengikutnya. Bahkan terhadap musuh, hewan 

dan tumbuhan sekalipun. Sebagi contoh perkataan Rasulullah “ Sekiranya 

Fathimah binti Muhammad mencuri maka saya akan potong tangannya.” Ini 

merupakan cerminan Rasulullah dalam menegakkan hukum dan 

merealisasikan firman Allah dalam QS. al-Maidah : 8. 

7. Mudah  

Kepemimpinan Muhammad SAW. adalah kepemimpinan yang 

mudah, tidak rumit dan tidak memberatkan serta tidak berlebihan. Karena 

semuanya telah diukur dan diformat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas 

manusia. Apapun jabatan saat ini, maka dapat diambil kemudahan dari 

kepemimpianan Rasulullah, seperti perkataan beliau “ Permudahlah wahai 
saudaraku, jangan engkau persulit.” yang selaras dengan kandungan QS. al-

Maa’idah: 6) dan QS. al-Baqarah:185). Itulah ruh dan inti kepemimpinan 

Rasulullah yang sangat compatible dengan fitrah manusia dalam rangka 

memberikan kemudahan dan memberi kabar gembira kepada umatnya.  

8. Dinamis  

Dinamika kepemimpinan Muhammad SAW. ini berkaitan dengan 

banyak sisi kehidupan. Mulai dari masalah keluarga, agama hingga masalah 

negara. Dalam peperangan misalnya Rasulullah melakukan 62 kali 

peperangan. Dengan rincian 35 kali peperangan yang dilakukan oleh 

pasukan Rasulullah tanpa kehadiran beliau. Dan 27 kali peperangan dihadiri 

oleh beliau langsung, 9 diantaranya beliau yang menjadi panglima perang. 

Dalam kondisi yang demikian itu tentu dibutuhkan seorang pemimpin yang 

dinamis. Sebagai kepala negara, Rasulullah bukan hanya berperang, namun 

juga mengurus pendidikan, mendidik keluarga dan para sahabat, mengurus 

anak yatim, membangun ekonomi dan masyarakat Islam agar menjadi 

rahmat bagi semesta alam.  

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kajian yang bersifat studi kepustakaan (library 

research) dan  teknik analisis isi (content analisys) maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 1) Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin ulung dan 

manager terhebat sepanjang sejarah kemanusiaan, sisi kehidupannya sarat 

dengan hikmah yang dapat digali dari berbagai dimensi kehidupan; 2) 

kepemimpinan Muhammad SAW. memiliki berbagai macam kelebihan, 
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keunikan dan ciri khas yang sangat menonjol dibandingkan gaya pemimpin 

dunia lainnya sehingga G. Hart memasukkan Rasulullah sebagai orang 

nomor satu yang paling berpengaruh di dunia;  3) Dalam segala aspek 

kehidupan Rasulullah selalu unggul, karena tidak ada pemimpin di dunia ini 

yang ucapan, perkataan dan perbuatannya dibukukan hingga berjilid-jilid 

banyaknya seperti Nabinya umat Islam tersebut; 4) Nabi Muhammad sebagai 

pelopor  dalam pendidikan, sebagai pendidik baca tulis Al-Qur’an, sebagai 
perintis model halaqah yang kemudian berkembang menjadi berbagai jenis 

dan bentuk lembaga pendidikan Islam seperti yang ada sekarang; 5) peran 

kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. dimulai dengan membentuk umat 

baru yang memiliki kemampuan intelektual, perilaku, moral, hukum, 

perundang-undangan, dan bahasa tersendiri yang kemudian membentuk 

masyarakat Islam yang memiliki karakteristik tersendiri; 6) tugas 

Muhammad SAW. adalah mengajar, mendidik, mengajarkan al-Kitab dan 

hikmah, serta mendidik orang berdasarkan keduanya; 7) model 

kepemimpinan Muhammad SAW dalam pendidikan diawali dengan 

pendidikan aqidah, kemudian meluas kepada masalah ibadah, syariah, 

muamalah dan politik serta budaya; 8) karakteristik kepemimpinan Nabi 

SAW. dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk 

dalam bidang pendidikan, yaitu: a) Ke-Tuhanan, b) universal, c) humanis, d) 

raealistis, e) harmonis, f) berkeadilan, g) mudah, dan h) dinamis.  

 

Daftar Rujukan 

Abdurrahman Mas’ud, Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi, 

(Yogyakarta : LKiS, 2004).  

Baharuddin, Konsep Kepemimpinan Pendidikan Islam dalam Al-Qur’an 
(Kajian Tafsir Maudhu‘i). Laporan Penelitian. (Malang: Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2016).  

Jamal Madhi, Menjadi Pemimpin yang efektif dan Berpengaruh: Tinjauan 

manajemen Kepemimpinan Islam, Terj. Anang Syafrudin dan 

Ahmad Fauzan, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2002).  

James E. Royster, Muhammad as a Teacher and Exemplar, The muslim 

World, 68, no.4, 1978.  

Uche Halimah, Model Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw., Minggu, 06 

Januari 2013:08.19 Selasa, 10 Maret 2015: 14.20. 

 

 

http://uckehalimahblog.blogspot.com/2013/01/model-kepemimpinan-nabi-muhammad-saw.html


Penguatan Kepemimpinan Pendidikan Karakter                                                         Page 138    
Di Era MEA dan Globalisasi    

PRINSIP KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN  

DALAM  AL-QUR'AN 

 

Mulyono 
e-mail: mulyojoyo@gmail.com 

 
Pendahuluan 

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat 

besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya 

sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk 

itu di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan 

yang memimpin (imam) (Ernita Dewi, 2006:2).  

Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki 

dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-

nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu 

oleh Nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. 

Pijakan kuat yang bersumber dari al-Qur'an dan Assunnah serta dengan bukti 

empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah 

satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia 

internasional. (Muklasiha Sehati, 2015). Terkait dengan prinsip-prinsip 

kepemimpinan pendidikan tersebut maka dalam artikel ini penulis mengkaji 

lebih mendalam dengan mengajukan rumusan masalah: bagaimana prinsip-

prinsip kepemimpinan pendidikan dalam al-Qur’an?  
 

Pembahasan 

Islam memberikan dasar-dasar normatif dan filosofis tentang 

kepemimpinan yang bersifat komprehensip dan universal. Tidak hanya untuk 

umat Islam tapi juga untuk seluruh umat manusia. Dalam al-Qur’an juga 
menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain: amanah, adil, syura 

(musyawarah), serta amar makruf dan nahi munkar (amr bi al-ma’ruf wa 
nahy ‘an al- munkar). Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam perspektif al-

Qur’an tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan 
termasuk dalam dunia pendidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Amanah 

Dalam Kamus Kontemporer (al-Ashr) amanah diartikan dengan 

kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya) (Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi 

Mudlor, tt.:215). Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul.  

mailto:mulyojoyo@gmail.com
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Ada sebuah ungkapan “kekuasan adalah amanah, karena itu harus 

dilaksanakan dengan penuh amanah”. Ungkapan ini menurut Said Agil 
Husin Al-Munawwar (2002:200), menyiratkan dua hal. Pertama, apabila 

manusia berkuasa di muka bumi, menjadi khalifah, maka kekuasaan yang 

diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT. 

(delegation of authority) karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. 

Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari 

Allah yang bersifat relative, yang kelak harus dipertanggungjawabkan di 

hadapan-Nya. Kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka 

pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah 

sikap penuh pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh prinsip. 

Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai. Mengenai amanah ini Allah 

berfirman dalam QS. Al-Ahzab: 72. 

 Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan. 

Menurut Hamka, ayat tersebut bermaksud menggambarkan secara majaz 

atau dengan ungkapan, betapa berat amanah itu, sehingga gunung-gunung, 

bumi dan langitpun tidak bersedia memikulnya. Dalam tafsir ini dikatakan 

bahwa hanya manusia yang mampu mengemban amanah, karena manusia 

diberi kemampuan itu oleh Allah, walaupun mereka ternyata kemudian 

berbuat dzalim, terhadap dirinya sendiri, maupun orang lain serta bertindak 

bodoh, dengan mengkhianati amanah itu (M. Dawam  Raharjo,  2002:195).  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa’:58). 

Dua ayat di atas jelas menunjukkan perintah Allah mengenai harus 

dilaksanakannya sebuah amanah. Manusia dalam melaksanakan amanah 

yang dikaitkan dengan tugas kepemimpinannya memerlukan dukungan dari 

ilmu pengetahuan dan hidayah dari Allah. Hal ini dapat dilihat firman Allah 

“Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu”, 
pengajarannya bisa lewat hidayah yang merupakan anugerah dari Allah, juga 

bisa melalui ilmu pengetahuan. Dalam Al-Qur’an istilah amanah juga 
diungkapkan dengan kata risalah. 

Maka Shaleh meninggalkan mereka seraya berkata: “Hai kaumku 
sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, 

dan aku telah memberi nasehat kepadamu, tetapi kamu tidak 

menyukai orang-orang yang memberi nasehat”. (QS. Al-A’raf: 79). 
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Dalam ayat diatas, kata risalah yang dimaknai amanat. Maksudnya 

disini Allah telah memberikan amanat kepada Nabi Shaleh as. untuk 

menyampaikan ajaran Tuhan kepada umatnya dan Nabi disini juga berfungsi 

sebagai pemimpin bagi umatnya. 

Dalam dunia pendidikan, tentu saja seorang kepala sekolah harus 

memiliki amanah dan mampu membawa risalah yaitu rasa tanggungjawab 

yang penuh terhadap tugas-tugas yang diembannya berdasarkan pembagian 

tugas-tugas yang merata terhadap bawahannya agar terjadi keseimbangan 

dalam pelaksanaan tugas.  

2. Adil 

Kata adil ini merupakan serapan dari bahsa Arab ‘adl. Dalam al-

Qur’an istilah adil menggunakan tiga term yaitu ‘adl, qisth dan haqq. Dari 

akar kata ‘a-d-l sebagai kata benda, kata ini disebut sebanyak 14 kali dalam 

al-Qur’an. Sedangkan kata qisth berasal dari akar kata q-s-th, diulang 

sebanyak 15 kali sebagai kata benda (M. Dawam  Raharjo,  2002:369). 

Sedangkan kata haqq dalam Al-Qur’an disebut sebanyak 251 kali 
(Muhammad Asrori Ardiansyah, 2008). Adapun ayat-ayat yang berbicara 

mengenai keadilan antara lain: 

Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. dan 

(katakanlah): “Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang 
dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-

Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan 

(demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)”. (QS. Al-A’raf: 
29). 

Maksudnya “Luruskanlah muka (diri)-mu” adalah tumpahkanlah 
perhatianmu kepada sembahyang itu dan pusatkanlah perhatianmu semata-

mata kepada Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyuruh orang 

menjalankan keadilan secara konkret. Sedang yang disebut keadilan (qisth) 

itu adalah: (a) mengkonsentrasikan perhatian dalam shalat kepada Allah, dan 

(b) mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya (M. Dawam  Raharjo,  2002:370). 

Dari uraian tersebut dapat ditarik kepada aspek kepemimpinan, yaitu 

seorang pemimpin harus benar-benar ikhlas dalam menjalankan tugasnya 

dan juga orientasinya semata-mata karena Allah. Sehingga ketika dua hal 

tersebut sudah tertanam maka akan melahirkan suatu tingkah laku, karakter 

sekaligus kebijakan dan pengambilan keputusan yang baik. 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
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baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa’: 58).  

Ayat di atas juga telah disinggung pada pembahasan amanah, karena 

ayat tersebut mengajarkan manusia tentang dasar-dasar pemerintahan yang 

baik dan benar yaitu menjalankan amanah dan menetapkan suatu hukum 

dengan adil. 

Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang Rasul sebelum 

kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di 

antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. 

Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat, 

melainkan dengan seizin Allah; maka apabila telah datang perintah 

Allah, diputuskan (semua perkara) dengan adil. Dan ketika itu 

rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. (QS. Al-

Mukmin:78). 

Ayat ini juga berisi tentang perintah berbuat adil, yang didalamnya 

digambarkan tentang keadilan yang dijalankan oleh utusan Allah yang juga 

berfungsi sebagai pemimpin bagi umatnya. 

3. Musyawarah 

Musyawarah, apabila diambil dari kata kerja syawara-yusyawiru, 

atau syura, yang berasal dari kata syawara-yasyuru, adalah kata-kata yang 

terdapat dalam al-Qur’an. Yang pertama merujuk pada ayat 159 surat Alu 
Imran, sedangkan istilah syura merujuk kepada al-Qur’an surat asy-Syura 

ayat 38 (M. Dawam  Raharjo,  2002:441-442). Selain dua istilah di atas ada 

juga kata yang maknanya menunjukkan musyawarah yaitu kata i’tamir 

dalam surat ath-Thalaq ayat 6. Adapun salah satu ayat tersebut yaitu pada 

QS. Ali Imran: 159. 

Maksud dalam urusan dalam ayat ini adalah  urusan peperangan dan 

hal-hal duniawiyah lainnnya, seperti urusan politik, ekonomi, pendidikan, 

kemasyarakatan dan lain-lainnya. Dari kata “wa syawir hum” yang terdapat 
pada ayat ini mengandung konotasi “saling” atau “berinteraksi”, antara yang 
di atas dan yang di bawah (M. Dawam  Raharjo, 2002:443). Dari 

pemahaman tersebut dapat ditarik kesimpulan behwa pemimpin yang baik 

adalah yang mengakomodir pendapat bawahannya artinya tidak otoriter.  

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka. (QS. Asy-Syura:38).  
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Jika pada ayat sebelumnya menunjukkan adanya interaksi, maka 

pada ayat ini yakni istilah syura terkandung konotasi “berasal dari pihak 

tertentu”. Dari sini juga dapat ditarik pemahaman bahwa tidak selamanya 
pemimpin harus mendengarkan bawahannya, artinya pemimpin harus bisa 

memilih situasi dan kondisi kapan dia harus mendengarkan bawahannya dan 

kapan pula dia harus memutuskan secara mandiri. Jadi pemimpin yang baik 

adalah pemimpin yang situasional. 

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri 

yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 

mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada 

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-

Thalaq: 6). 

Ayat ini menceritakan kepemimpinan suami dalam rumah tangga, 

yang mana diperintahkan kepada suami untuk memusyawarahkan segala 

sesuatu kepada pihak istri. Demikian juga dalam kepemimpinan pendidikan 

seyogyanya para pimpinan lembaga melakukan musyawarah dengan 

jajarannya sebelum memutuskan sesuatu. Hal ini menjadikan sebuah 

keputusan kepala sekolah sebagai keputusan hasil musyawarah bukan 

berdasarkan kehendak pimpinan sendiri.   

4. Amr Ma’ruf Nahy Munkar 

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, ada juga entry “amar makruf 
nahi munkar” yang diartikan sebagai “suruhan untuk berbuat baik serta 
mencegah dari perbuatan jahat.” Istilah itu diperlakukan dalam satu kesatuan 

istilah, dan satu kesatuan arti pula, seolah-olah keduanya tidak dapat 

dipisahkan(M. Dawam  Raharjo,  2002:619). Istilah amr ma’ruf nahy 
munkar - seperti ya’muruna bi al-ma’ruf wa yanhawna ‘an al-munkar - 

ternyata secara berulang disebut secara utuh, artinya tidak dipisahkan antara 

amr ma’ruf dan nahy munkar. Istilah tersebut berulang cukup banyak, 9 kali, 
sekalipun hanya dalam 5 surat (M. Dawam  Raharjo,  2002:624). Adapun 

beberapa ayat yang membahas amar makruf nahi munkar yaitu: QS. Ali 

Imran: 104, QS. Al-Hajj:41, dan QS. At-Taubah:71) 

Ketiga ayat di atas menunjukkan perintah amr ma’ruf dan nahy 
munkar. Dalam al-Qur’an dan Terjemahnya yang disusun oleh Hasbi 
Ashshiddiqi dkk., ma'ruf diartikan sebagai segala perbuatan yang 
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mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan 

yang menjauhkan kita dari pada-Nya (Hasbi Ashshiddiqi et.al.,tt.:93). 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip kepemimpinan amr 

ma’ruf dan nahy munkar sangat ditekankan oleh Allah karena dari prinsip ini 

akan melahirkan hal-hal yang akan membawa kebaikan pada suatu 

kepemimpinan. 

Kepemimpinan pendidikan merupakan faktor penggerak, penentu 

arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan lembaga 

pendidikan dan pendidikan pada umumnya. Kepemimpinan pendidikan 

dituntut senantiasa meningkatkan efektifitas kinerja. Melihat penting dan 

strategisnya posisi kepemimpinan pendidikan dalam mewujudkan tujuan 

lembaga, maka seyogyanya  kepemimpinan pendidikan harus mempunyai 

nilai kemampuan relation yang baik dengan segenap warga di komunitas 

lembaganya, sehingga tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pendidikan 

berhasil dengan optimal. Ibarat nahkoda yang menjalankan sebuah kapal 

mengarungi samudra, kepemimpinan pendidikan mengatur segala sesuatu 

yang ada di institusi. Dalam al-Quran telah terdapat nilai-nilai agung tentang 

arti pentingnya kepemimpinan termasuk implementasinya dalam lembaga 

pendidikan. Hal ini dapat dijadikan pedoman konsep maupun perilaku bagi 

para kepala sekolah dan calon-calon manajer lembaga pendidikan di masa 

yang akan datang. 

 

Kesimpulan  

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip 

kepemimpinan pendidikan dalam perspektif al-Qur’an adalah: 1) amanah 

yaitu: sikap penuh pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh prinsip; 

2) adil menggunakan tiga term yaitu ‘adl, qisth dan haqq yang maknanya 

bahwa seorang pemimpin harus menjalankan keadilan secara konkret, benar-

benar ikhlas dalam menjalankan tugasnya dan juga orientasinya semata-mata 

karena Allah serta menegakkan hak (kebenaran) dalam kondisi apapun; 3) 

musyawarah (syura) yaitu seorang pemimpin mampu mengambil keputusan 

dengan cara bermusyawarah dengan bawahannya tidak bersikap otoriter 

artinya merasa benar dan menang sendiri; 4) amar makruf dan nahi munkar 

yang diartikan bahwa seorang pemimpin berdasarkan kedudukan dan 

wewenangnya harus dimanfaatkan untuk mendorong berbuat baik serta 

mencegah dari perbuatan jahat, yang kedua istilah tersebut diperlakukan 

dalam satu kesatuan istilah, dan satu kesatuan arti pula, seolah-olah 

keduanya tidak dapat dipisahkan. 
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PENGARUH FAKTOR KEPEMIMPINAN DI SMKN 
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Pendahuluan 

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah 

dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, 

terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan 

sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan 

secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sebuah 

organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti 

penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan 

eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.  

Salah satu organisasi adalah sekolah. Sekolah juga merupakan 

sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, sekolah memiliki komponen-

komponen inti yang terdiri dari input, ouput dan proses. Komponen-

komponen tersebut saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Salah satu dari input sistem pendidikan yang memberikan 

pengaruh terhadap terwujudnya sekolah efektif adalah budaya organisasi 

yang terdapat pada sebuah sekolah. Komariah (2005: 102) menjelaskan 

budaya sekolah harus disadari oleh seluruh konstituen sebagai asumsi dasar 

dan kepercayaan yang dapat membuat sekolah tersebut memiliki citra yang 

membanggakan stakeholders. 

Organisasi yang mempunyai budaya yang kuat, adanya keyakinan-

keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh para anggotanya, dan 

dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, akan membuat organisasi lebih 

efektif. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap budaya organisasi adalah 

faktor gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu perilaku 

dan strategi yang merupakan hasil dari keterampilan, sifat, sikap yang 

digunakan oleh seorang pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi/sekolah 

secara efektif dan efisien. Terdapat berbagai macam gaya kepemimpinan 

yang diterapkan ke dalam organisasi. Menurut House (Pasolong, 2010: 39-

40) bahwa ada empat gaya kepemimpinan yaitu: direktif, partisipatif, 

suportif, berorientasi prestasi. Di samping itu, Reddin (Pasolong, 2010: 43-

45) gaya kepemimpinan dibagi menjadi gaya efektif dan gaya tidak efektif. 
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Di samping itu, Makawimbang (2012: 21-23) mengemukakan tiga gaya 

kepemimpinan yaitu: otoriter, demokratis, dan kendali bebas (Laissez Faire). 

Sedangkan menurut Engkoswara (2011: 180-181) gaya kepemimpinan 

terdiri dari dua bentuk yaitu gaya dengan orientasi tugas dan gaya dengan 

orientasi pada anggota. Dalam penelitian ini aspek yang diteliti mengenai 

gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan dengan orientasi tugas dan 

gaya kepemimpinan dengan orientasi anggota. 

Berdasarkan  pengamatan bahwa budaya organisasi pada SMK 

Negeri Kelompok Bisnis Manajemen se Kota Padang diindikasikan masih 

lemah. Hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi antara lain: 

masih terdapat adanya guru dan anggota sekolah lainnya yang kurang taat 

dalam mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah; seperti 

pada saat pelajaran berlangsung, guru menugaskan siswa bekerja dalam 

kelas sementara gurunya berada di ruang guru.  Pada dasarnya, peraturan 

merupakan milik bersama warga sekolah yang diciptakan untuk 

meningkatkan kinerja sekolah. Dengan adanya kekurangtaatan dalam 

mematuhi aturan sekolah mengindikasikan bahwa aturan sekolah tersebut 

belum sepenuhnya menjadi milik warga sekolah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan 

mendeskripsikan tentang: budaya organisasi, gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, dan pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan budaya 

organisasi di SMK Negeri Kelompok Bisnis Manajemen se Kota Padang. 

 

Metode penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan populasi adalah 

seluruh guru SMK Negeri Kelompok Bisnis Manajemen se Kota Padang 

yang berjumlah 157 orang. Sampel adalah 63 orang. Instrumen dalam 

penelitian ini adalah angket atau kuesioner yang dirumuskan berdasarkan 

model Skala Likert dengan lima alternatif jawaban dan telah diuji validitas 

dan reliabilitasnya. Uji coba dilakukan terhadap10 orang responden. Uji  

validitas  dilakukan  berkenaan  dengan  ketepatan  alat ukur terhadap 

konsep yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Uji validitas untuk instrumen variabel (Y) budaya organisasi yaitu 

diperoleh 31 item yang valid dan 5 item dinyatakan tidak valid; sedangkan 

hasil uji validitas instrumen variabel gaya kepemimpinan (X) yaitu diperoleh 

27 item yang valid dan 3 item dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, hasil uji 

reliabilitas instrumen untuk variabel (Y) budaya organisasi yaitu r hitung = 

0, 972 sedangkan     r tabel dengan N=10 adalah 0,632 pada taraf 

kepercayaan 95%. Jadi r hitung >     tabel untuk instrumen variabel budaya  

organisasi  (0,972  >  0,632).  Dengan  demikian  angket budaya organisasi 
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dapat dikatakan Reliabel. Sedangkan, hasil uji reliabilitas untuk instrumen 

variabel (X) gaya kepemimpinan diperoleh r hitung  = 0,957 sedangkan r 

tabel  dengan N=10 adalah 0,632 pada taraf kepercayaan 95%. Jadi      

hitung  > tabel   variabel  gaya  kepemimpinan  (0,957  >  0,632).  Dengan 

demikian instrumen gaya kepemimpinan dapat dikatakan reliabel. Data 

dianalisis regresi sederhana. 

 

Hasil penelitian 

Hasil penelitian ini aka menguraikan deskripsi data tentang budaya 

organisasi yang ditinjau dari aspek: kerjasama, tanggung jawab, integritas, 

dan keterbukaan; sedangkan, gaya kepemimpinan kepala sekolah yang 

ditinjau dari aspek: gaya kepemimpinan berorientasi tugas, dan gaya 

kepemimpinan berorientasi pegawai. 

Budaya organisasi dengan pencapaian rata-rata 67,64% atau pada 

kategori cukup baik. indikator kerjasama berada pada kategori cukup baik 

dengan tingkat pencapaian 74,99%, indikator tanggung jawab berada pada 

kategori cukup baik dengan tingkat pencapaian 68,13%, indikator integritas 

berada pada kategori kurang baik dengan tingkat pencapaian 61,78% dan 

indikator keterbukaan pada kategori cukup baik dengan tingkat pencapaian 

65,66%. 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan indikator gaya 

kepemimpinan berorientasi tugas berada pada kategori baik dengan tingkat 

pencapaian 81,42% dan indikator gaya kepemimpinan berorientasi pegawai 

pada kategori baik dengan tingkat pencapaian 82,24%. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata gaya kepemimpinan keseluruhan berada pada 

kategori baik dengan tingkat pencapaian 81,83%. 

 

Uji Persyaratan Analisis 

Persyaratan melakukan uji regresi sederhana adalah jumlah sampel 

yang digunakan harus sama, jumlah variabel bebas (X) adalah satu, nilai 

residual harus berdistribusi normal, terhadap hubungan yang linear antara 

variabel bebas (X) dengan variabel tergantung (Y), tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas, dan tidak terjadi gejala autokorelasi. Persyaratan pertama 

dan kedua telah terpenuhi dalam penelitian ini yaitu jumlah sampel yang 

digunakan adalah sama dan jumlah variabel bebas (X) adalah satu. 

Selanjutnya dilakukan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 
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Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas menggunakan SPSS diperoleh angka Asymp. Sig. 

(2-tailed) 0,916 untuk variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 0,805 

untuk variabel budaya organisasi. Kedua variabel tersebut diperoleh angka 

Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05 maka dapat dapat disimpulkan bahwa 

kedua variabel tersebut berdistribusi normal. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat 

yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji koefisien korelasi Spearman. Berdasar hasil uji 

heteroskedastisitas Spearman diperoleh nilai signifikansi variabel gaya 

kepemimpinan sebesar 0,992; yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala 

heteroskedastisitas, artinya model regresi yang digunakan untuk penelitian 

ini layak digunakan. 

 

Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS diperoleh nilai du 

sebesar 1,924. Berdasarkan tabel Durbin Watson dengan jumlah sampel 63 

responden dan jumlah variabel independen 1 (K=1) diperoleh nilai du 

sebesar 1,5599. Nilai DW 1,924 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,5599 

dan kurang dari (4-du) 4-1,5599 = 2,4401 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

 

Pengujian hipotesis 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh gaya 

kepemimpinan (X) terhadap budaya organisasi (Y). 

 

Menentukan Persamaan Regresi 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS diperoleh koefisien 

sebagai berikut: 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 
3.963 13.780 

 
.288 .775 

X .904 .112 .718 8.067 .000 

a. Dependent Variable: Y     

Dari tabel di atas didapat persamaan regresi: Y = 3,963 + 0,904 X. 

Persamaan ini mempunyai arti bahwa jika gaya kepemimpinan (X) 

dipersepsikan lebih baik oleh guru, maka budaya organisasi (Y) akan 

bertambah sebesar 0,904. 

 

Koefisien Korelasi 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS diperoleh koefisien 

korelasi sebagai berikut: 

Correlations 

  X Y 

X Pearson Correlation 1 .718
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 63 63 

Y Pearson Correlation .718
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 63 63 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
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Dari tabel di atas diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,718 atau 71,8% 

yang dapat dikategorikan memiliki hubungan yang kuat. 

 

Koefisien Determinasi (R) 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS diperoleh koefisien 

determinasi sebagai berikut: 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .718
a
 .516 .508 5.928 

a. Predictors: (Constant), X  

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R adalah hasil nilai koefisien 

linier korelasi dua variabel rx1,y adalah 0,718 atau 71,8%; yang bermakna 

bahwa hubungannya tinggi karena nilai R mendakati 1. Di samping itu, 

koefisien determinasi yang merupakan hasi penguadratan R diperoleh 

sebesar 0,516, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas 

(gaya kepemimpinan) terhadap variabel terikat (budaya organisasi) adalah 

sebesar 51,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui variabel sesungguhnya yang mempunyai pengaruh 

terhadap variabel Y dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan 

t tabel pada taraf signifikansi tersebut. Berdasarkan hasil uji statistik 

menggunakan SPSS diperoleh t hitung sebagai berikut: 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.963 13.780  .288 .775 

X .904 .112 .718 8.067 .000 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.963 13.780  .288 .775 

X .904 .112 .718 8.067 .000 

a. Dependent Variable: Y     

Dari data di atas diperoleh t hitung sebesar sebesar 8,067, sedangkan t 

tabel adalah 1.67 pada taraf signifikansi 5%; berarti t hitung > dari t tabel. 

Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima atau dengan kata lain variabel 

gaya kepemimpinan (X) berpengaruh terhadap budaya organisasi (Y). 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMK Negeri Kelompok 

Bisnis Manajemen se Kota Padang ditemukan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan budaya 

organisasi pada taraf signifikansi 5% sebesar 51,6%. 

 

Variabel Budaya Organisasi 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden 

diketahui bahwa Budaya Organisasi di SMK Negeri Kelompok Bisnis 

Manajemen se Kota Padang berada pada kategori cukup Baik dengan 

capaian skor ideal 67,64%. Indikator kerjasama berada pada kategori cukup 

baik dengan tingkat pencapaian 74,99%, indikator tanggung jawab berada 

pada kategori cukup baik dengan tingkat pencapaian 68,13%, indikator 

integritas berada pada kategori kurang baik dengan tingkat pencapaian 

61,78% dan indikator keterbukaan pada kategori cukup baik dengan tingkat 

pencapaian 65,66%. Namun persentase tersebut belum mencapai kategori 

tinggi, yang berarti perlu adanya peningkatan budaya organisasi di SMK 

Negeri Kelompok Bisnis Manajemen se Kota Padang. 

Budaya organisasi perlu ditingkatkan melalui kerjasama, tanggung 

jawab, integritas dan keterbukaan yang lebih baik lagi. Dari hasil penelitian 
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diperoleh indikator keterbukaan memiliki tingkat pencapaian terendah. 

Untuk itu, indikator keterbukaan perlu dioptimalkan lagi dengan harapan 

guru bisa saling terbuka antar sesama guru dan warga sekolah lainnya. 

Gistituati (2009: 4) menyatakan bahwa budaya organisasi dapat 

diartikan sebagai suatu sistem nilai, norma, keyakinan dan ideologi, cara 

berfikir dan harapan yang dimiliki bersama dan dipegang teguh oleh para 

anggota organisasi, baik atasan maupun bawahan. Secara umum nilai 

mempengaruhi sikap dan perilaku seeseorang. Nilai-nilai adalah keyakinan 

dasar yang dianut oleh sebuah organisasi. Setiap oganisasi mempunyai nilai-

nilai inti sebagai pedoman berfikir dan bertindak bagi semua anggota dalam 

mencapai tujuan/misi organisasi. Sementara itu, Robbins (Komariah, 2010: 

108) menyatakan bahwa budaya berdasarkan nilai dapat dilihat dari adanya 

tanggung jawab, kerjasama, agresif, inovatif, integritas, motivasi dan 

toleransi. Gistituati (2009: 6) menyebutkan bahwa nilai sebagai konsep 

tentang apa yang diinginkan terdiri atas keterbukaan, kepercayaan, 

kerjasama, keakraban dan tim kerja. 

Kerjasama 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden 

diketahui bahwa kerjasama di SMK Negeri Kelompok Bisnis Manajemen se 

Kota Padang berada pada kategori cukup baik dengan capaian skor ideal 

74,99%. Moeheriono (2014: 153-154) mengemukakan bahwa kerjasama 

merupakan kesediaan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan orang 

lain/jabatan lain dalam kerangka menjalankan tugas pekerjaan, yang 

mencakup aspek memelihara hubungan kerja yang efektif, dapat 

bekerjasama dalam tim, memberikan bantuan dan dukungan kepada orang 

lain serta mengakui kesalahan sendiri dan mau belajar dari kesalahan 

tersebut. 

Tanggung Jawab 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden 

diketahui bahwa tanggung jawab di SMK Negeri Kelompok Bisnis 

Manajemen se Kota Padang berada pada kategori cukup baik dengan capaian 

skor ideal 64,13%. Moeheriono (2014: 153-154) mengatakan bahwa 

tanggung jawab adalah kesediaan melibatkan diri dalam pekerjaan untuk 

mencapai tujuan unit kerja maupun organisasi, yang mana tanggung jawab 

ini didesripsikan dengan hadir secara rutin dan tepat waktu, mengikuti 

instruksi-instruksi, bekerja secara mandiri, menyelesaikan tugas dan 

memenuhi tanggung jawab sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 
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Integritas 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden 

diketahui bahwa integritas di SMK Negeri Kelompok Bisnis Manajemen se 

Kota Padang berada pada kategori kurang baik dengan capaian skor ideal 

61,78%. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan integritas dengan cara 

meningkatkan sikap jujur, pelaksanaan tugas dengan setulus hati, dan tidak 

menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan atasan ataupun teman 

sejawat. Hasri (2005:15) mengatakan bahwa integritas mengacu kepada 

kejujuran dan keadaan yang sebenarnya. Seseorang yang memiliki integritas 

tinggi cenderung mengemukakan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

tugas secara transparan dan apa adanya. Sastrohadiwiryo (2005: 235) 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kejujuran adalah ketulusan hati 

seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta 

kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan 

kepadanya. 

Keterbukaan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden 

diketahui bahwa keterbukaan di SMK Negeri Kelompok Bisnis Manajemen 

se Kota Padang berada pada kategori cukup baik dengan capaian skor ideal 

65,66%. Usman (2011: 483) mengatakan bahwa keterbukaan ialah keadaan 

dimana setiap orang yang terkait dengan pendidikan dapat mengetahui 

proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Selanjutnya, 

Zuriah (2007: 70) mengatakan bahwa keterbukaan adalah sikap dan perilaku 

seseorang yang mencerminkan adanya keterusterangan terhadap apa yang 

dipikirkan, diinginkan, diketahui, dan kesediaan menerima kritik dan saran 

dari orang lain. 

 

Variabel Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden 

diketahui bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah SMK Negeri 

Kelompok Bisnis Manajemen se Kota Padang berada pada kategori baik 

dengan capaian skor ideal 81,83%. Indikator gaya kepemimpinan 

berorientasi tugas berada pada kategori baik dengan tingkat pencapaian 

81,42% dan indikator gaya kepemimpinan berorientasi bawahan/pegawai 

pada kategori baik dengan tingkat pencapaian 82,24%. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata gaya kepemimpinan keseluruhan berada pada 

kategori baik dengan tingkat pencapaian 81,83%. Pasolong (2010: 37) 

mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang 

dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, 

mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian 
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tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Selanjutnya menurut Thoha 

(Pasolong, 2010: 37)  adalah merupakan norma perilaku yang digunakan 

oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku 

orang lain. 

Gaya kepemimpinan berorientasi tugas 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden 

diketahui bahwa gaya kepemimpinan berorientasi tugas di SMK Negeri 

Kelompok Bisnis Manajemen se Kota Padang berada pada kategori baik 

dengan capaian skor ideal 81,42%. Ivancevich, Robert dan Michael (2006: 

199) mengemukakan bahwa pemimpin yang berorientasi pada pekerjaan 

berfokus merangsang pegawai menyelesaikan tugas dan memakai supervisi 

melekat agar pemakaian prosedurnya tepat waktu dan cocok. Selanjutnya, 

Usman (2011: 305) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan berorientasi 

pada tugas lebih memperhatikan pada penyelesaian tugas dengan 

pengawasan yang sangat ketat agar tugas selesai dengan keinginannya. 

Hubungan baik dengan bawahannya diabaikan, yang penting bawahan harus 

bekerja keras, produktif, dan tepat waktu. 

Gaya kepemimpinan berorientasi pegawai/bawahan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden 

diketahui bahwa gaya kepemimpinan berorientasi pegawai/bawahan di SMK 

Negeri Kelompok Bisnis Manajemen se Kota Padang berada pada kategori 

baik dengan capaian skor ideal 82,24%. Usman (2011: 306) mengatakan 

bahwa gaya kepemimpinan yang berorientasi pada bawahan cenderung lebih 

memperhatikan hubungan yang baik dengan bawahannya, lebih memotivasi 

karyawannya ketimbang mengawasi dengan ketat, dan yang lebih penting 

lagi adalah lebih merasakan perasaan bawahannya. Menurut Handoko (2009: 

299) bahwa manajer berorientasi karyawan mencoba untuk lebih memotivasi 

bawahan dibanding mengawasi mereka, mereka mendorong para anggota 

kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas. 

 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Budaya Organisasi 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap uji regresi sederhana, diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dengan budaya organisasi pada Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri Kelompok Bisnis Manajemen se Kota Padang 

pada taraf signifikansi 5% atau pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini 

disebabkan karena perolehan uji statistik menggunakan SPSS diperoleh 

koefisien determinasi (R kuadrat) sebesar 0,516. Dengan kata lain, pengaruh 

variabel bebas (gaya kepemimpinan) terhadap variabel terikat (budaya 
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organisasi) adalah sebesar 51,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel yang lain. 

Dari hasil perhitungan tersebut maka hipotesis yang berbunyi terdapat 

pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan 

budaya dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi budaya organisasi adalah gaya kepemimpinan kepala 

sekolah. Hasil penelitian ini, diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Masaong dan Arfan (2011: 180) bahwa budaya sekolah dipengaruhi oleh 

banyak faktor salah satunya yaitu kepemimpinan kepala sekolah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah 

memiliki pengaruh terhadap budaya organisasi. Hasil penelitian yang telah 

penulis lakukan juga memperlihatkan adanya pengaruh antara gaya 

kepemimpinan dengan budaya organisasi. Oleh sebab itu, dapat kita 

disimpulkan bahwa semakin kuat gaya kepemimpinan kepala sekolah maka 

budaya organisasi yang ada pada sekolah tersebut juga akan semakin kuat. 

Begitu juga sebaliknya, apabila gaya kepemimpinan kepala sekolah lemah. 

 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

uraian sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Budaya organisasi di SMK Negeri Kelompok Bisnis Manajemen se Kota 

Padang berada pada kategori cukup baik dengan tingkat pencapaian 

67,64%. 

2. Gaya kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri Kelompok Bisnis 

Manajemen se Kota Padang berada pada kategori baik dengan tingkat 

pencapaian 81,83%. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan 

budaya organisasi di SMK Negeri Kelompok Bisnis Manajemen se Kota 

Padang. Besarnya koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,516, 

yang berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh terhadap budaya organisasi sekolah sebesar 51,6%. 
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POTENSI KEPEMIMPINAN MAHASISWA 

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI 

PENDIDIKAN 

 

Manap Somantri 
e-mail : msomantri@yahoo.com 

 

Pendahuluan 

Program Magister Administrasi Pendidikan (MAP) memiliki misi 

menghasilkan manajer pendidikan profesional yang inovatif. Tugas utama 

Prodi adalah mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi manajer pendidikan, 

dimana para mahasiswa memerlukan peningkatan kemampuan untuk 

menjadi pemimpin pendidikan yang handal di masa yang akan datang. 

Mahasiswa MAP seyogyanya diseleksi melalui penyaringan penguasaan 

potensi kepemimpinan. Persoalan muncul manakala mahasiswa yang 

diterima tidak melalui proses penilaian potensi kepemimpinan, dan sangat 

mungkin diantara mereka ada tidak memiliki potensi kepemimpinan dan 

belum memiliki pengalaman sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan. 

Berdasarkan hasil kajian ini diharapkan para dosen program studi dapat 

menemukan cara efektif  mengembangkan potensi kepemimpinan bagi 

mahasiswa calon pemimpin pendidikan di masa depan.  

Pengukuran awal deskripsi potensi kepemimpinan mahasiswa 

program studi MAP dapat digunakan untuk merancang tindak lanjut dalam 

mengembangkan potensi kepemimpinan lulusan program MAP. Selama 

masa perkuliahan mahasiswa diharapkan mempersiapkan, memposisikan 

diri, dan berkontribusi sebagai pemimpin dalam suatu satuan organisasi 

pendidikan. Melalui penelitian telah dihasilkan potensi kepemimpinan 

mahasiswa; keunggulan dan kelemahan potensi kepemimpinan mahasiswa; 

serta rencana tindak peningkatkan potensi kepemimpnan sebagai calon 

pemimpin pendidikan. Masalah yang dikaji pada tulisan ini adalah (1) 

bagaimana profil potensi kepemimpinan mahasiswa; (2) keunggulan dan 

kelemahan potensi kepemimpinan mahasiswa; serta (3) penguatan dan 

peningkatan potensi kepemimpinan calon pemimpin pendidikan. 

Tujuan Kajian dan Target Inovasi  
Kajian ini bertujuan mendeskripsikan potensi kepemimpinan 

mahasiswa semester 3 Program MAP; mendeskripsikan keunggulan dan 

kelemahan potensi kepemimpinan yang mereka miliki; serta memprediksi 

kebutuhan pembekalan guna meningkatkan potensi kepemimpinan bagi 

mahasiswa sebagai calon pemimpin pendidikan masa depan. Sedangkan 

mailto:msomantri@yahoo.com


Penguatan Kepemimpinan Pendidikan Karakter                                                         Page 158    
Di Era MEA dan Globalisasi    

target inovasinya adalah penyiapan bahan tes potensi kepemimpinan yang 

akan digunakan untuk menyeleksi calon mahasiswa pada seleksi penerimaan 

mahasiswa program Magister Administrasi Pendidikan, sehingga mereka 

yang lolos seleksi adalah mereka yang potensial untuk menjadi pemimpin 

dalam bidang pendidikan. 

 

A. Potensi Kepemimpinan Calon Pemimpin 

Pada artikel ini secara umum dikaji konsep potensi kepemimpinan, 

secara khusus dikaji masalah potensi kepemimpinan dalam bidang 

pendidikan; pengukuran potensi kepemimpinan calon pemimpin; dan 

pemanfaatan potensi kepemimpinan untuk pembekalan peningkatan potensi 

kepemimpinan mahasiswa Program MAP FKIP Universitas Bengkulu. 

Kepemimpinan merupakan kunci keberhasilan berorganisasi, mulai dengan 

merumuskan visi dan misi organisasi, merumuskan tujuan yang lebih 

rasional, dan menetapkan program yang efektif guna pencapaian tujuan 

organisasi. Kemampuan mengarahkan orang dalam mencapai tujuan 

organisasi merupakan kapasitas pemimpin yang boleh jadi memerlukan 

bakat khusus, pengalaman, ataupun pendidikan dan pelatihan yang sengaja 

diciptakan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan. Banyak penelitian 

dilakukan oleh ahli manajemen dan kepemimpinan, telah menghasilkan teori 

yang mapan, dan menjadi rujukan bagi pengembangan teori kepemimpinan 

serta bagi penelitian lanjutan terkait dengan kepemimpimpinan, sebagaimana 

dilakukan oleh Davis, A Dale Tempe (1993); Hersey & Blanchard (1998) 

yang menghasilkan teori sifat dan situasional.  Jauh sebelum itu telah ada 

teori X & teori Y, hasil studi Ohio State Universiti (1945) dan dari 

Universitas Michigan, yang telah dihasilkan teori Managerial Grid dari 

Likert. Teori Transaksional (Burn, 1978); Teori Kepemimpinan Situasional 

(Bennis, 1981); Teori kepemimpinan kontemporer yang terdiri dari 

Kepemimpinan Karismatik (Conger & Kanungo, 1988), Kepemimpinan 

Transformasional (Bass, 1985);  Kepemimpinan Visioner (Pinto, Jeffrey K. 

Et all, 1998; Sudarwan, 2008); Trait & Behavior Models of Leaderhip 

(Gareth R. Jones & Jennifer M. George, 2015). 

Kajian terhadap potensi kepemimpinan calon pemimpin perlu 

dilakukan terhadap calon pemimpin yang belum pernah mengalami 

pemilihan calon. Berdasarkan hasil kajian diharapkan dapat “dikoreksi” 
kekurangan dalam menyeleksi calon mahasiswa, dimana mereka berasal dari 

berbagai latar belakang yang belum tentu memiliki potensi kepemimpinan. 

Selain itu, jika potensi kepemimpinan yang ada pada mahasiswa dapat 

dideskripsikan, maka pada aspek-aspek yang kurang potensial dapat 

disisipkan penguatan kompetensi yang dibutuhkan, khususnya terkait dengan 

potensi kepemimpinan bagi mahasiswa calon pemimpin pendidikan. Model 
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inovasi ini memungkinkan potensi kepemimpinan mahasiswa Program MAP 

dapat ditingkatkan sebagaimana mestinya. 

 

Pengukuran Potensi Kepemimpinan   

Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan menggerakkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu mengembangkan seluruh 

potensi sekolah, diantaranya pendidik, tenaga kependidikan, siswa, sarana 

dan prasarana, kurikulum guna mencapai prestasi akademik dan non 

akademik secara maksimal. Selain itu, kepala sekolah juga dituntut mampu 

berperan sebagai pemimpin efektif yang memfokuskan kepada 

pengembangan instruksional, organisasional, staf, layanan kepada siswa, 

serta hubungan dan komunikasi dengan masyarakat. Kepemimpinan 

pembelajaran adalah kepemimpinan yang menekankan pada komponen-

komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, meliputi kurikulum, 

proses belajar mengajar, asesmen, penilaian, pengembangan guru, layanan 

prima dalam pembelajaran, dan pembangunan komunitas belajar di sekolah.  

Tujuan penilaian potensi kepemimpinan adalah untuk mengetahui 

gambaran pengetahuan calon mengenai berbagai hal dalam pengelolaan 

sekolah secara praktis dan sekaligus memperoleh  gambaran mengenai 

kemampuannya dalam menentukan kriteria keberhasilan maupun menyusun 

rencana tindak penyelesaian masalah. Calon kepala sekolah diminta 

merespon kasus-kasus kepemimpinan secara bertingkat, dari yang segera 

harus diatasi, hingga tindakan yang akan dilakukan untuk jangka panjang. 

Sehubungan dengan tujuan perolehan gambaran tersebut maka pendekatan 

yang dijadikan dasar dalam instrumen Penilaian Potensi Kepemimpinan 

(PPK) ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan penelitian kuantitatif (Nasution, 1988).  

Secara khusus penilaian potensi kepemimpinan terdiri dari beberapa 

instrumen, yaitu: 1) respon situasional; 2) respon terhadap situasi yang 

mendesak; 2) kreativitas dalam pemecahan masalah; dan 3) pengambilan 

keputusan berbasis bukti. Berdasarkan uraian di atas, maka penilaian potensi 

kepemimpinan calon kepala sekolah dan atau calon manajer pendidikan yang 

secara sistemik dan berkesinambungan tersebut perlu diimplementasikan 

secara konsisten, dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan tuntutan 

peningkatan mutu pendidikan. 

Peningkatan Potensi Kepemimpinan Mahasiswa  

Penyelenggaraan program MAP dimaksudkan untuk dapat 

menghasilkan para manajer pendidikan masa depan, utnuk pencapaian 
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maksud tersebut program harus menyeleksi calon mahasiswa yang potensial, 

sehingga hanya calon mahasiswa yang memiliki potensi kepemimpinan yang 

dapat diterima. Jika program telah terlanjur menerima mahasiswa yang 

belum memiliki potensi kepemimpinan, maka mengukur dan 

mendeskripsikan potensi kepemimpinan yang ada pada mahasiswa calon 

manajer dapat dijadikan sebagai jalan untuk menemukenali potensi yang 

ada, dan memprediksi tindakan yang perlu dilakukan guna menumbuhkan 

potensi kepemimpinan sebagaimana diharapkan. Mengabaikan proses ini 

berarti melakukan pembiaran terhadap lulusan yang tidak berkualitas dan tak 

sanggup menghadapi perubahan pada organisasi yang akan dipimpinnya 

dikemudian hari (Manap, 2016). Rancangan penilaian potensi 

kepemimpinan. Pelaksanaan penilaian potensi kepemimpinan  terdiri  dari:  

materi  penilaian, metoda penilaian, dan sumber daya yang dibutuhkan 

dalam PPK.  Materi  atau  substansi  penilaian  yang  dimaksud  disini  

adalah  potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang calon yang dinilai 

dalam hal ini adalah mahasiswa semester III program magister administrasi 

pendidikan. Jadi, inti dari pelaksanaan  PPK  adalah  menilai  seberapa  besar  

potensi  kepemimpinan seorang  mahasiswa. Proses penilaian dilakukan 

dengan menggunakan instrumen yang  dikembangkan secara khusus. 

Dengan instrumen tersebut diharapkan dapat  terjaring  data  atau  informasi  

tentang kemampuan mahasiswa dalam mengani permasalahan yang  

dihadapkan kepada mereka apabila mereka mendapatkan tugas sebagai 

kepala sekolah (pemimpin sekolah).   

Penilaian potensi kepemimpinan dilakukan dengan menilai 

kemampuan mahasiswa  dalam  menganalisis  dan  mengambil  keputusan  

secara  tepat terhadap  suatu situasi, kasus dan kondisi tertentu. Faktor lain 

yang juga dinilai, yaitu  kemampuan mencari alternatif solusi dan 

merencanakan tindakan yang tepat dalam  mengatasi suatu situasi, kasus dan 

kondisi tersebut. Instrumen yang digunakan  berupa skenario situasional,  

skenario kasus dan skenario yang diangkat dari kondisi nyata di lapangan 

(sekolah). Setiap skenario dilengkapi lembar respon.  Skenario 

dikembangkan berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan dan 

dilengkapi dengan rubrik  yang  berfungsi  untuk  menilai  kualitas  respon  

yang  diberikan oleh mahasiswa.  Dengan  demikian,  antara  rambu-rambu, 

skenario dan rubrik harus match atau sesuai.  

 

Instrumen Penilaian Potensi Kepemimpinan 

1. Instrumen penilaian potensi dalam menentukan situasi mendesak 

yang segera diatasi dipergunakan untuk mengetahui kemampuan 

dalam menentukan satu situasi bermasalah yang harus segera diatasi.  
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2. Instrumen penilaian respon dan tindakan yang harus segera diatasi 

dipergunakan untuk menakar kemampuan dalam menentukan satu 

situasi bermasalah yang harus segera diatasi; memberi nilai pada 

contoh respon berdasarkan kategori ”sangat memuaskan”, 
”memuaskan”, atau ”kurang memuaskan”.  

3. Instrumen penilaian kreatifitas, melalui instrumen ini mahasiswa 

diminta untuk menelaah skenario situasi dan mengidentifikasi satu 

masalah utama, kemudian mengajukan 3 (tiga) rencana tindak untuk 

mengatasi masalah utama tersebut; dan memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) 

alternatif solusi sebagai rencana tindak yang paling tepat untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

4. Instrumen penilaian potensi pemecahan masalah berbasis bukti; 

melalui instrumen ini mahasiswa diminta menelaah skenario kondisi 

dalam lembar instrumen, kemudiaan mengidentifikasi satu masalah 

utama yang tersirat di dalamnya; mengidentifikasi informasi 

tambahan yang belum ada pada dokumen yang diperlukan untuk 

mengambil keputusan, menentukan rencana tindak untuk mengatasi 

masalah yang telah teridentidentifikasi. 

 

B. Potensi Kepemimpinan Mahasiswa MAP 

1. Kemampuan merespon situasi bermasalah yang perlu segera 

diatasi 

Hasil penilaian tentang potensi kepemimpinan mahasiswa dalam 

menentukan situasi yang harus segera diatasi dan tindakan untuk mengatasi 

masalah. Sebagian besar mahasiswa mampu menemukan masalah secara 

tepat mengatasi penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan ujian nasional. 

Sedangkan sebagian kecil mahasiswa menyatakan perlu mengundang komite 

dan membantu menyelesaikan masalah. namun setelah wawancara terhadap 

tujuh mahasiswa tersebut, tiga orang diantaranya menganulir jawaban 

tertulisnya dan membenarkan perlunya segera mengatasi penolakan orang 

tua akan pelaksanaan ujian nasional.  Sebanyak 24 dari 27 mahasiswa 

mendapat predikat memuaskan sebanyak 24 orang dalam tahap penilaian 

potensi pada skenario respon situasional, tiga orang diantaranya tidak 

memiliki potensi kepemimpinan yang memadai. Setiap orang memiliki satu 

saja jawaban yang Kurang Memuaskan (KM) maka mereka dinyatakan 

kurang potensial untuk memimpin. Dalam data di atas tiga orang dinyatakan 

kurang memiliki potensi kepemimpinan. Mahasiswa yang berhasil dalam tes 

potensi kepemimpinan sebanyak 24 orang (88%) berhasil.  
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2. Kemampuan merespon situasi bermasalah dan menilai respon  

Pada sesi ini mahasiswa diminta merespon situasi yang 

mengandung masalah dan menilai respon yang diberikan oleh kepala 

sekolah, apakah termasuk kategori sangat memuaskan, memuaskan, atau 

kurang memuaskan. Kemudian menentukan tindakan apa yang harus segera 

diambil untuk mengatasi permasalahan yang terkandung dalam skenario. 

Adapun skenario situasi 1.b dikemukakan sebagai berikut: Mahasiswa 

diminta untuk (1) menelaah skenario situasi yang terdapat di dalam lembar 

instrumen ini dan menentukan satu situasi bermasalah yang harus segera 

diatasi; (2) memberi nilai pada contoh respon berdasarkan kategori ”sangat 
memuaskan”, ”memuaskan”, atau ”kurang memuaskan”; dan (3) 
menjabarkan tindakan yang seharusnya diambil untuk dapat segera 

mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. 

Berdasarkan skenario situasi di atas, 17 dari 27 mahasiswa 

menyatakan bahwa masalah yang harus segera diatasi adalah “mogok 
belajar” delapan orang lainnya menyatakan masalahnya “adanya guru yang 
kurang berdedikasi dan tidak profesional” yang menyebabkan siswa protes 
yang harus segera diatasi. Berdasarkan informasi pada skenario situasi di 

atas, dapat disimpulkan bahwa “kategori yang tepat” untuk contoh respon 
adalah: Sangat Memuaskan / Memuaskan / Kurang Memuaskan. 

Kedelapan belas mahasiswa yang betul menetapkan masalahnya memilih 

pilihan yang tepat “kurang memuaskan”, sedangkan yang kurang tepat 

dalam memilih masalah, empat diantaranya menilai respon secara benar, 

sedangkan empat lainnya menentukan masalah yang salah dan menilai 

respon yang salah, namun setelah didiskusikan mereka memahami persoalan 

dan meralat/memperbaiki pendapat dan penilaiannya. Semua mahasiswa 

dapat “dibenarkan dalam menentukan masalah pada skenario 1.b. dan 
menilai respon kepala sekolah.  

Alasan penilaian terhadap respon kepala sekolah; alasan penilaian 

terhadap skeario dan respon pada umumnya menyalahkan guru yang tidak 

profesional, sehingga diusulkan agar guru memahami tupoksinya dan dapat 

menjalankan tugas secara profesional. Mahasiswa terprovokasi oleh 

pernyataan dan gambaran tentang guru yang salah, bersikaf KKN, dan tidak 

profesional. Siswa mogok belajar tidak dianggap sebagai masalah yang 

harus segera diatasi, tetapi dipandang sebagai akibat atas tindakan dan 

perilaku guru yang tidak profesional. Pendapat seperti ini hampir merata, 

oleh sebab itu, ketika penetapan masalahnya sama dan penilaian terhadap 

responnya sama-sama tidak memuaskan, maka alasan terhadap respon lebih 

condong pada peningkatan kepedulian mahasiswa terhadap penilaian 

pembelajaran.   
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Adapun rencana tindak yang mereka usulkan adalah, 

memberhentikan dan memutasikan guru yang terindikasi kurang profesional, 

sedangkan mahasiswa  berpendapat bahwa rencana tindaknya adalah 

ditujukan kepada guru. Dalam hal ini terdapat kemungkinan bahwa rencana 

tindak yang diusulkan kurang tepat. Karena itu, gurulah yang mestinya 

memperhatikan kepentingan siswa/remaja. Beberapa pertimbangan atas usul 

rencana tindak lebih condong penuntasan masalah yang dihadapi oleh guru 

dari pada mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswanya.  

    

3. Kreativitas Mahaiswa dalam Pemecahan Masalah 

Kreativitas dan pemecahan masalah adalah bagian dari PPK yang 

dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kreatifitas para calon 

kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah yang tidak terlalu mendesak 

tetapi penting untuk diselesaikan. Penilaian respon diperoleh dalam bentuk: 

(1) ketepatan dalam mengidentifikasi masalah yang tidak terlalu mendesak 

tetapi penting untuk diselesaikan dan fakta-fakta pendukungnya dapat 

menunjukkan sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai Standar 

Nasional Pendidikan; (2) keberagaman rencana tindak dapat menunjukkan 

sejauh mana mahasiswa dapat berpikir secara kreatif; (3) ketepatan dan 

detail penjabaran latar belakang pemikiran pemilihan rencana tindak yang 

dianggap terbaik dapat menunjukkan kekuatan potensi 

kepemimpinan/supervisi yang harus dimiliki oleh seorang kepala/pengawas 

sekolah.  

Mahasiswa diminta untuk: (1) menelaah skenario situasi yang 

terdapat di dalam lembar instrumen ini dan mengidentifikasi satu masalah 

utama yang tersirat di dalamnya; (2) menjabarkan tiga alternatif solusi 

berupa rencana tindak untuk mengatasi masalah utama tersebut; (3) memilih 

satu dari tiga alternatif solusi sebagai rencana tindak yang diajukan untuk 

mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah skenario kasus yang disajikan 

untuk menilai kreativitas mahasiswa dalam memecahkan masalah. 

Berdasarkan skenario kasus di atas sebagian besar 19 dari 27 

mahasiswa menetapkan masalah yang perlu diatasi perhatian orang tua dan 

pemerintah yang rendah terhadap menurunnya tingkat kelulusan; sebagian 

kecil lima orang lainnya menyatakan bahwa masalahnya adalah terbatasnya 

sarana dan prasarana sekolah khususnya kelengkapan Laboratorium 

sekolah, baik dari segi jumlah maupun mutunya; sedangkan dua orang 

lainnya menyatakan bahwa peralatan sekolah banyak yang rusak sehinnga 

tingkat kelulusan terus menurun.    

Setiap mahasiswa mengemukakan tiga alternatif rencana tindak, dan 

memilih salah satu yang paling mungkin dapat mengatasi maslah yang 
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terkandung pada skenario kasus. Tidak semua mahasiswa dapat 

memberikan alternatif yang bervariasi, pada umumnya mereka dapat 

memberi dua alternatif yang berbeda, dan satu alternatif lainnya merupakan 

pengulangan atau bahasa lain dari alternatif yang telah dikemukakan. 

Hanya sebagian kecil yang mampu memberikan alternatif jawaban yang 

bervariasi. Namun demikian, hampir semua mahasiswa memilih alternatif 

terbaik sesuai dengan masalah utama yang harus dipecahkan.   

Dari 27 mahasiswa empat diantaranya kurang memuaskan dalam 

mengidentifikasi masalah. Sedangkan dalam mengajukan rencana tindak 

atas masalah yang terkandung pada skenario, terdapat 19 rencana tindak 

yang tidak memuaskan, masing-masing 6 orang pada rencana tindak 1, lima 

orang pada rencana tindak 2, dan delapan orang pada rencana tindak 3. Ada 

sembilan orang yang gagal memilih rencana tindak terbaik, sehingga 

rencana tindak yang dipilihnya termasuk kategori Kurang Memuaskan. 

Sampai dengan tahap penilaian kreativitas dalam pengambilan keputusan 

dan pemecahan masalah, terdapat sembilan orang yang termasuk kategori 

kurang memuaskan. Jadi tingkat keberhasilan dalam tes potensi 

kepemimpinan sampai tahap penilaian kreativitas mencapai 70.37%. 

 

4. Keterampilan Mahasiswa Dalam Pemecahan Masalah Berbasis 

Bukti 

Pengambilan keputusan berbasis bukti merupakan bagian dari PPK 

yang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan 

mahasiswa menganalisis dan menelaah berbagai dokumentasi dan kondisi 

sekolah yang bermasalah. Para mahasiswa diminta untuk: (1) menelaah 

skenario kondisi yang terdapat di dalam lembar instrumen ini dan 

mengidentifikasi satu masalah utama yang tersirat di dalamnya; (2) 

mengidentifikasi informasi-informasi tambahan yang belum ada pada 

dokumen dalam skenario namun sebenarnya diperlukan untuk mengambil 

keputusan; dan (3) menjabarkan rencana tindak yang akan diambil untuk 

mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.  

Gambaran yang diperoleh dari respon dalam bentuk ketepatan 

identifikasi masalah utama dan fakta-fakta pendukungnya adalah sejauh 

mana mahasiswa memahami Standar Nasional Pendidikan, semakin tepat 

dan spesifik maka bisa diasumsikan bahwa pemahaman mahasiswa 

semakin tinggi. Bahwa (1) ketepatan identifikasi data/informasi pendukung 

adalah sejauh mana mahasiswa dapat berpikir ilmiah, semakin tepat, 

lengkap, dan logis maka bisa diasumsikan bahwa mahasiswa semakin 

dapat dipercaya dalam mengambil keputusan karena menggunakan metode 

ilmiah dalam berpikir; (2) penjabaran rencana tindak dan penjelasan latar 



Penguatan Kepemimpinan Pendidikan Karakter                                                         Page 165    
Di Era MEA dan Globalisasi    

belakang pemikirannya adalah kekuatan potensi kepemimpinan/ supervisi 

yang harus dimiliki oleh mahasiswa program magister administrasi 

pendidikan; (3) semakin kuat gambaran potensinya jika dapat merespon 

secara logis, spesifik, sistematis, dan aplikatif.  

Ciri-ciri masalah: (1) diangkat dari kondisi nyata suatu sekolah yang 

tidak memenuhi tuntutan dari beberapa indikator SNP; (2) berlangsung 

dalam kurun waktu relatif panjang serta menuntut tingginya kompetensi 

kepemimpinan kepala dalam menggerakkan seluruh elemen sekolah untuk 

terlibat dalam proses panjang penyelesaian masalah; (3) Pertimbangan 

yang diharapkan dapat diajukan oleh mahasiswa adalah yang berdasarkan 

pada pemikiran yang sistematis dan berdasarkan pada pemahaman atas 

dokumen-dokumen sekolah (4) Informasi tambahan yang diminta oleh 

mahasiswa diharapkan berupa dokumen-dokumen resmi yang biasa ada di 

sekolah, diperlukan untuk menyelesaikan masalah, dan memang tidak 

dicantumkan dalam scenario; (5) Rencana tindak yang diharapkan dapat 

diajukan oleh mahasiswa adalah yang bersifat detail, sistematis, dan 

aplikatif untuk menyelesaikan masalah secara tepat. 

Mahasiswa diminta untuk merespon kondisi bermasalah tersebut 

dalam bentuk menuliskan detail rencana tindak secara sistematis untuk 

menyelesaikan masalah. Alur penulisan rencana tindak tersebut adalah 

sebagai berikut: (1) mahasiswa mengidentifikasi kondisi yang tidak 

memenuhi tuntutan SNP dan penyelesaiannya memerlukan kerja sama 

seluruh elemen sekolah lengkap dengan pertimbangannya; (2) mahasiswa 

mengidentifikasi informasi-informasi penting yang diperlukan untuk 

membenahi kondisi bermasalah yang berhasil diidenti-fikasi; (3) 

Mahasiswa membuat rencana tindak yang aplikatif lalu menuliskan 

rencana tersebut detail dan sistematis dengan pertimbangan yang melatar-

belakangi tindakan tersebut. respon mahasiswa dinilai oleh mahasiswa 

berdasarkan pada ketepatan dan sistematika tindakan yang direncanakan; 

(4) Kualitas tersebut akan dikategorikan sebagai respon yang kurang 

memuaskan, memuaskan atau sangat memuaskan. Hasil penilaian 

disampaikan oleh asesor pada mahasiswa dalam bentuk umpan balik secara 

lisan. Setelah dikonfirmasi antara hasil test tertulis dengan wawancara 

maka diperoleh hasil sebagai berikut. Data pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa masih ada lima orang yang tidak dapat merumuskan masalah atau 

rumuasan masalahnya kurang memuaskan. Empat orang tidak dapat 

menemukan informasi tambahan secara memuaskan, lima orang yang tidak 

dapat merumuskan rencana tindak secara tepat dan tidak mampu 

merumuskan alasan secara tepat. Hasil akhir dari keseluruhan tahapan, 

terdapat sepuluh orang yang dalam jawabannya kurang memuaskan, 

sehingga dinyatakan tidak lulus dalam tes potensi kepemimpinan, 
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sedangkan 18 orang (67%) lainnya dinyatakan lulus, atau memiliki potensi 

untuk menjadi pemimpin pendidikan. 

1. Keunggulan & kelemahan potensi kepemimpinan mahasiswa 

Pada umumnya mahasiswa dapat menentukan masalah, akan tetapi 

banyak yang membuat pernyataan melebihi yang diminta, hal ini 

disebabkan oleh permasalahan yang relatif mudah ditebak, sehingga 

mereka langsung memberi penjelasan atau alasan, walaupun tidak diminta. 

Jika diberi soal yang lebih komplek dan nilai-nilainya terselubung 

mahasiswa kesulitan untuk menetapkan masalah yang perlu segera diatasi, 

dan cenderung memilih masalah yang sesuai dengan latar belakang 

masing-masing. Namun demikian ketika dilakukan konfirmasi untuk 

maksud jawabannya, mahasiswa lebih cepat menyesuaikam dengan kondisi 

yang dirancang. 

Tes semacam ini memiliki keunggulan untuk menseleksi calon 

pimpinan, dimana mereka yang tidak mampu melihat permasalahan dan 

tidak dapat mengajukan alternatif pemecahannya, dinyatakan tidak layak 

untuk menjadi pemimpin, sehingga dikemudian hari, tidak ada pemimpin 

yang tidak sanggup memmpin perubahan dalam organisasi yang 

dipimpinnhya. Tes ini juga dapat mengurangi peluang birokrasi untuk 

menentukan calon pimpinan secara berkolusi, nepotisme, dan suap, yang 

kini masih marak terjadi di daerah otonom. 

 

2. Keperluan Pembekalan Peningkatan Potensi Kepemimpinan  

Mahasiswa masih memerlukan bimbingan dan petunjuk untuk dapat 

menemukan masalah dan mempertimbangkan solusinya, peningkatan 

kemampuan mengemukakan alternatif pemecahan yang bervariasi, dan 

memilih alternatif yang paling tepat untuk mengatasi masalah. Mahasiswa 

perlu membatasi diri dalam memberikan jawban, dengan memberikan 

jawaban singkat, tidak memberikan argumentasi yang tidak diminta. 

Mahasiswa banyak belum mampu menganalisis situasi secara tepat. 

Oleh sebab itu, mahasiswa secara bertahap dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam menganalisis data pendukung. Setiap permasalahan 

yang akan ditindak lanjuti dapat dipertanggungjawabkan data pendukung, 

alasan, dan prediksi atas hasilnya. Tak ada pemecahan masalah yang lepas 

dari konteksnya, latar belakang, dan prospek yang lebih baik pasca tindakan 

perbaikan. 
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Kesimpulan  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua 

mahasiswa memiliki potensi kepemimpinan, terbukti dengan hasil akhir 

yang menyatakan bahwa dari 27 mahasiswa yang di tes, yang lulus hanya 

sebanyak 18 orang (67%), sedangkan sembilan orang lainnya (33%) 

dinyatakan kurang memuaskan dalam merumuskan jawaban atas tes potensi 

kepemimpinan. Lebih rinci diperoleh data bahwa masih ada lima orang yang 

tidak dapat merumuskan masalah atau rumuasan masalahnya kurang 

memuaskan. Empat orang tidak dapat menemukan informasi tambahan 

secara memuaskan, lima orang yang tidak dapat merumuskan rencana tindak 

secara tepat dan tidak mampu merumuskan alasan secara tepat.  

Pada sesi potensi kepemimpinan dalam menentukan masalah 

situasional yang perlu diatasi segera banyak mahasiswa (Instrumen 1.a) yang 

tak dapat menentukan masalah utamanya, tetapi lebih pada memilih akibat 

yang ditimbulkan atau alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Banyak jawaban 

yang melebihi pernyataan yang diminta. Namun setelah dikonfirmasi, 

diantara mereka ada yang langsung mengubah jawaban dan menyesuaikan 

seperti yang tercantum pada rubrik jawaban. Sehinnga hanya tiga orang saja 

yang memang bertahan dengan jawaban dan argumentasi yang 

dikemukakannya, sehingga asesor menyatakan bahwa ketiganya gugur 

dalam sesi situasi bermasalah yang harus diatasi segera.  

Pada sesi merespon situasi yang mengandung masalah dan menilai 

respon yang diberikan oleh kepala sekolah, apakah termasuk kategori 

sangat memuaskan, memuaskan, atau kurang memuaskan. Kemudian 

menentukan tindakan apa yang harus segera diambil untuk mengatasi 

permasalahan yang terkandung dalam skenario. Ternyata, skenario situasi 

di atas, 17 dari 27 mahasiswa menyatakan bahwa masalah yang harus 

segera diatasi adalah “mogok belajar” delapan orang lainnya menyatakan 
masalahnya “adanya guru yang kurang berdedikasi dan tidak profesional” 
yang menyebabkan siswa protes yang harus segera diatasi. Adapun respon 

kepala sekolah yang harus dinilai oleh mahasiswa adalah sebagai berikut.  

Respon, Sebagai kepala sekolah saya akan memanggil polisi 

untuk mengatasi siswa mogok. Saya lebih memihak guru, jika tidak maka 

siswa akan berlaku semena-mena. 

Berdasarkan informasi pada skenario situasi 1.b dapat disimpulkan bahwa 

“kategori yang tepat” untuk contoh respon adalah: Sangat Memuaskan / 

Memuaskan / Kurang Memuaskan. Kedelapan belas mahasiswa yang 

betul menetapkan masalahnya memilih pilihan yang tepat “kurang 
memuaskan”, sedangkan yang kurang tepat dalam memilih masalah, 

empat diantaranya menilai respon secara benar, sedangkan empat lainnya 
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menentukan masalah yang salah dan menilai respon yang salah, namun 

setelah didiskusikan mereka memahami persoalan dan 

meralat/memperbaiki pendapat dan penilaiannya. Semua mahasiswa dapat 

“dibenarkan dalam menentukan masalah pada skenario 1.b. dan menilai 
respon kepala sekolah.  

Berdasarkan skenario kasus di atas sebagian besar 17 d1ri 24 

mahasiswa menetapkan masalah yang perlu diatasi perhatian orang tua dan 

pemerintah yang rendah terhadap menurunnya tingkat kelulusan; sebagian 

kecil lima orang lainnya menyatakan bahwa masalahnya adalah terbatasnya 

sarana dan prasarana sekolah khususnya kelengkapan Laboratorium 

sekolah, baik dari segi jumlah maupun mutunya; sedangkan dua orang 

lainnya menyatakan bahwa peralatan sekolah banyak yang rusak sehinnga 

tingkat kelulusan terus menurun.    

Setiap mahasiswa mengemukakan tiga alternatif rencana tindak, 

dan memilih salah satu yang paling mungkin dapat mengatasi maslah yang 

terkandung pada skenario kasus. Tidak semua mahasiswa dapat 

memberikan alternatif yang bervariasi, pada umumnya mereka dapat 

memberi dua alternatif yang berbeda, dan satu alternatif lainnya merupakan 

pengulangan atau bahasa lain dari alternatif yang telah dikemukakan. 

Hanya sebagian kecil yang mampu memberikan alternatif jawaban yang 

bervariasi. Namun demikian, hampir semua mahasiswa memilih alternatif 

terbaik sesuai dengan masalah utama yang harus dipecahkan.   

Dari 27 mahasiswa empat diantaranya kurang memuaskan dalam 

mengidentifikasi masalah. Sedangkan dalam mengajukan rencana tindak atas 

masalah yang terkandung pada skenario, terdapat 19 rencana tindak yang 

tidak memuaskan, masing-masing enam orang pada rencana tindak 1, lima 

orang pada rencana tindak 2, dan delapan orang pada rencana tindak 3. Ada 

delapan orang yang gagal memilih rencana tindak terbaik, sehingga rencana 

tindak yang dipilihnya termasuk kategori Kurang Memuaskan. Sampai 

dengan tahap penilaian kreativitas dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah, terdapat sembilan orang yang termasuk kategori kurang 

memuaskan. Jadi tingkat keberhasilan dalam tes potensi kepemimpinan 

sampai tahap penilaian kreativitas mencapai 70.37%. 
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Introduction 

The quality of the headmaster’s competence is a growing point of 
innovation in the sense of quality. The headmaster’s strategic position as an 
agent of change in spurring  the quality of education in schools, the quality 

of the principal's competence is crucial. Minister of National Education 

Decree No. 13 Year 2007 about Headmaster Competency Standard covering 

the five dimensions of headmaster/madrasah is a headmaster professional 

performance indicator. The five dimensions of principal / madrasah 

competence include: (1) Dimension of personality competence, (2) 

Dimension of social competence, (3) Dimension of managerial competence, 

(4) Dimension of supervision competence, (5) Dimension of 

entrepreneurship competence. From the five dimensions of competence, it 

becomes the main determinant of the headmaster’s success as a leader at the 
educational unit level. The headmaster as the leader of educational unit level 

has three main tasks: 1) developing schools, (2) improving the quality of 

learning based on 8 national education standards, and (3) developing teacher 

professionalism. 

 Giving hope to the headmaster to realize a quality education 

is not always directly proportional to the reality, the trigger is the quality of 

headmaster’s competence that has not been adequate. The results of the 
national survey show that the mastery of the five dimensions of headmaster 

competence is not evenly distributed, as the result of the mapping of the 

headmaster / madrasah competencies conducted nationally by the ministers 

of 2000, 2002, 2005 shows that the MBS coaching program has a positive 

impact, namely, (1) improvement of school management more transparent, 

participatory, democratic and accountable; (2) improving the quality of 

education; (3) decreasing of dropout rate; (4) improving the implementation 

of student-centered learning with PAKEM strategies; and (5) increasing 

community participation in elementary school education. In 2010 the 

Creating Learning Communities for Children (CLCC) program monitored 

and evaluated the implementation of SBM in Indonesia, which results 

showed: (1) MBS teams in each region vary (background of personnel, 

mailto:mappincara.fip@gmail.com
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ownership of work program, and solidity in cooperation, (2) local 

participation in providing funds for various SBM implementation, ranging 

from billions of rupiah to not allocating funds at all; (3) school clusters have 

a clear organizational structure, tasks and functions well planned, and carry 

out work programs on a regular basis; (4) SBM at pilot schools, 95% 

implemented for school level, 91% headmasters, 80% teachers, and 35% of 

school committee members; (5) related to school management, the majority 

of schools have vision and mission formulas that school committee members 

can understand, have school planning and have a high percentage in 

implementing the plan. While in the same year by LPPKS and LPMP in 

Indonesia in 2010 which shows that the level of mastery of headmaster / 

madrasah competence for dimensions: 85% for personality, 74% for 

managerial, 74% for entrepreneurship, 72%, supervision, and 63% for social. 

The average mastery of these five dimensions of competence nationally only 

reached 76% (Source: LPPKS Data 2012). For more details, the picture is 

seen on the chart below:  

The data describes the disparity between the competence of the 

headmaster / madrasah with the required competence (standard). Based on 

the results of the research, to determine what dimensions of competence are 

still low in particular in South Sulawesi, then through this research, it will 

map the mastery of the five dimensions of competence for the headmaster of 

junior high school which in turn can be a policy material and preparation of 

training programs to increase the competence of the headmasters of school at 

junior level. 

Based on the research context described above, the formulation of 

the problem in this study is a description of the mapping of competency 

dimensions of headmaster / madrasah in five dimensions of competence, 

namely: dimensions of personality, managerial, supervision, 

entrepreneurship, and social. 

 

  Theoritical Review 

Leadership of Headmaster 

 Leadership is the ability to convince or influence others so that it can 

be deployed to the fullest to achieve the goal. The headmaster as the leader 

of education in the school must have the ability to guide the teacher to 

improve the quality of learning starting from the planning activities, carrying 

out the learning process, and assessing and evaluating the learning outcomes, 

namely the achievement of basic competence of students which include: 

knowledge, skills and attitudes as well as values that are reflected in the 

habit of thinking and acting after attending learning activities. Leadership 
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quality of headmasters is an important dimension to create a conducive 

school management and improve teacher quality in learning. Lawler (1994), 

states that the leadership of the headmaster can improve the quality of 

learning through the influence of the award. This is due to the more effective 

and faster mechanism in decision making, giving the performance 

motivation as the achievement motivation of the headmasters in doing their 

job as school manager in applying management to gain and understand 

information about school services and monitor or identify exactly who and 

what which actually encourage the involvement or ability of the school 

community that can influence the decision-making process at school. 

Starting from a low level (1) sharing of information; (2) consultation to a 

higher level; (3) collaboration of various roles in decision-making and 

resources; and (4) empowerment by authorizing decision-making and 

resources. Thus the school stakeholders will be optimal especially for 

teachers in improving the quality of learning. Thus effective headmaster 

leadership is identified with greater authority to manage school resources, 

and encourages participation of all school-related interest groups in decision-

making through transparent, participatory and accountable processes. 

 Ghiselli in Tolla, (2012) suggests 6 (six) qualities of leadership that 

are: (1) ability in supervisory positions or executive of basic management 

functions; (2) the need for achievement in work, including the search for 

responsibility and the desire for success, (3) intelligence, including policy, 

creative thinking, and power (4) the ability to make decisions and solve 

problems quickly and appropriately, (5) confidence, so as to solve problems, 

and (6) initiative, or the ability to act in finding new ways or innovations.  

 Minister of National Education Decree No. 28 of 2010 on the 

assignment of teachers as headmasters to assign three duties and functions of 

headmaster as the realization of leadership, namely: (1) school development, 

(2) quality improvement, and (3) development of professionalism teacher. 

 Duties and functions of headmaster which is in direct contact with 

the implementation of professional duties of teachers is a function of 

professional development of teachers. The headmaster as a learning leader, 

Dares and Playco (1995) defines learning leadership as a leading activity for 

teachers to teach better, which in turn improves students' learning 

achievement (LPPKS, 2013). Richard, Andrews (1989) in Marzano (2005) 

also identifies four roles of the school as a learning leader: (1) resource 

supervisor, (2) learning resources, (3) communicators, (4) visible presence. 
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Headmaster Competency 

 Through the Regulation of the Minister of National Education 

Decree Number 13 Year 2007 About Headmaster Competency Standards / 

Madrasah. From the decree, the standard of qualification and competence of 

headmaster on the level of educational unit ranging from kindergarten to 

high school. 

The qualification standard of the headmaster of the School/Madrasah in the 

National Education Permit consists of general qualifications and special 

qualifications. General qualifications include: (1) academic qualification (S-

1) or D4) (2) 56 years of age, (3) teaching experience of at least 5 years, and 

rank as low as 111 / c. For special qualifications tailored to the type and 

level of educational unit. 

The competency standard of the headmaster is based on the five 

dimensions of competence: (1) the dimensions of personality competence, 

(2) dimensions of managerial competence, (3) dimensions of entrepreneurial 

competence, (4) dimensions of supervision competence, and (5) dimensions 

of social competence. Of the five dimensions of the principal competency 

standard, it indicates that the headmaster's position is not only an 

administrative (structural) position but rather a professional academic 

position. 

 

Conceptual Framework  

The theories underlying the flow of thought of this study are described as 

follows: 
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Research Method 

This research uses survey analysis approach with quantitative 

descriptive data presentation, that is studying mapping of competence of 

SMPN in Makassar. This study is a descriptive research, which aims to 

describe the mapping of the competence of the junior high school 

headmaster (SMPN) in Makassar.  

The population of this study are all headmasters of SMPN in 

Makassar, as well as a sample with the number of 44 headmasters. 

Data collection techniques used are documentation and tests with 

instruments developed by LPPKS and Pusdiklat UNM Makassar. While data 

analysis technique is percentage. 

 

The Findings 

 Description Dimensions of Personality Competency consisting of six 

competencies, namely noble character, have integrity, have a strong desire in 

self-development, be open, self-control, and have talents and interests of 

office. The result of data analysis shows that the level of mastery of 

headmaster reach 69% is in medium category.  

Description of the dimensions of managerial competence consisting 

of 16 competencies: planning, developing organization, leading schools, 

managing change, creating school culture and climate, managing teachers 

and staff, managing sapras, managing school and community relationships, 

managing learners, managing curriculum development , managing finances, 

managing administration, managing special service units, managing school 

information systems, utilizing information technology progress, monitoring, 

evaluation, and reporting. Data analysis shows that the headmaster's mastery 

level is 75% in the high category. 

Description of the dimensions of academic supervision consisting of 

three competencies, which are planning academic supervision program, 

carry out academic supervision, and follow up academic supervision result. 

The result of data analysis shows that the headmaster’s master level is 62% 

is in the medium category. 

Description of the dimensions of entrepreneurial competence 

consisting of four competencies, namely creating innovation, working hard, 

having a strong motivation, and never give up. The results of data analysis 

show that the headmaster’s mastery is 54% is in the low category. 

Description of the dimensions of social competence consisting of 

three competencies, i.e. cooperating with other parties for the benefit of the 
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school, participating in social activities, and having social sensitivity to 

others. The result of data analysis shows that the headmaster’s mastery level 
is 65% is in the medium category. 

Based on the results of data analysis on the five dimensions of 

headmaster competence based on Minister of National Education Decree No 

13 of 2007 shows that the level of mastery of SMPN's principal competence 

in Makassar City averaged 65% in the medium category. 

 

Conclusions 

 The highest mastery of principals is in managerial competence in the 

high category, followed by the competence of personality and supervision of 

academic and social are in the category of being, while the lowest 

competence is the entrepreneurship that is in the low category. Overall the 

average mastery of the competency dimensions of SMPN head of the five 

dimensions are in the medium category. 
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KEPEMIMPINAN VISIONER 

 (Visionary Leadership) 

 

Wahyudi 
e-mail: wyudi_fkip@yahoo.com 

 

Pendahuluan  

  Kekuatan kepemimpinan menghasilkan berbagai kebijakan dan 

operasionalisasi kerja yang dibimbing oleh visi organisasi. Kekuatan 

kepemimpinan menghasilkan berbagai kebijakan dan operasionalisasi kerja 

yang dibimbing oleh visi organisasi. Visi organisasi adalah suatu gambaran 

masa depan mengenai keadaan organisasi yang dicita-citakan yaitu 

organisasi yang lebih baik, inovatif, kompetitif dan terus belajar (learning 

organization). Sebuah visi memiliki gambaran yang jelas, menawarkan suatu 

cara yang inovatif untuk memperbaiki, mendorong adanya tindakan-tindakan 

yang mungkin dilakukan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Gaffar (1994) bahwa visi adalah daya 

pandang yang jauh, mendalam dan luas yang merupakan daya fikir abstrak 

yang memiliki kekuatan amat dasyat dan dapat menerobos segala batas-batas 

fisik, waktu, dan tempat. Gagasan visi muncul dari pimpinan, karena visi 

merupakan atribut kepemimpinan suatu lembaga yang memberikan arah dan 

tujuan lembaga dalam jangka panjang (Quigley, 1993).  Demikian pula Burt 

Nanus (1992) berpendapat bahwa visi adalah masa depan yang realistis, 

dapat dipercaya, dan menarik bagi organisasi. Visi merupakan pernyataan 

tujuan organisasi; sebuah masa depan organisasi yang lebih baik, lebih 

berhasil, karena itu visi merupakan kunci energi manusia, kunci atribut 

pemimpin dan pembuat kebijakan. Lebih lanjut Gaffar (1994) menjelaskan 

bahwa visi terbentuk dan tumbuh berkembang sebagai hasil daya fikir dan 

hasil dinamika proses psikologi seseorang atau sekelompok orang; manajer, 

pemimpin formal maupun informal atau perorangan yang memiliki 

kemampuan berfikir konseptual untuk melahirkan, membentuk dan 

mengembangkan visi. Terbentuknya visi dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti: pengalaman kerja, pendidikan, pengalaman profesional, interaksi 

dan komunikasi internasional, berbagai pertemua keilmuan dan berbagai 

kegiatan intelektual lainnya yang membentuk pola pikir (mindset). 

Karenanya visi seyogianya merupakan tugas utama pemimpin untuk 

mencipta (create), memelihara, mengembangkan, mengkomunikasikan, dan 

menyegarkan agar tetap memiliki kemampuan untuk memberikan respon 

mailto:wyudi_fkip@yahoo.com
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yang tepat dan cepat terhadap berbagai permasalahan dan tuntutan yang 

dihadapi organisasi. 

Visi pemimpin mengimplikasikan pemahaman tentang masa lalu dan 

masa datang, dan lebih penting lagi visi menawarkan arah dan peta ke masa 

depan dan menjadi panduan/petunjuk bagi seluruh anggota organisasi dalam 

mencapai tujuan. Pimpinan yang menawarkan visi yang jelas (koheren dan 

kredibel) dan hidup dalam satu kesatuan nilai yang memberikan inspirasi, 

memiliki dasar-dasar sumber kekuatan. Kekuatan adalah energi dasar dalam 

memprakarsai dan mendukung tindakan untuk menerjemahkan prakarsa 

menjadi kenyataan. Berdasarkan definisi tersebut, maka kekuatan pimpinan 

adalah kapasitas untuk menerjemahkan suatu visi dan mendukung nilai-nilai 

menjadi kenyataan. Visi yang baik tentu saja membutuhkan kreativitas, 

intuisi, pertimbangan subyektif atau kebijaksanaan yang istimewa, namun 

kemampuan-kemampuan dasar untuk merumuskan sebuah visi hanya 

terdapat pada orang-orang yang cerdas. Tidak ada cara yang baku dan benar 

untuk menciptakan suatu visi bagi suatu organisasi. Setiap pemimpin 

membentuk visi dengan caranya masing-masing, kadang-kadang bersifat 

obyektif dan rasional, akan tetapi tidak jarang bersifat intuitif dan subyektif. 

Banyak pemimpin sulit menjelaskan bagaimana memperoleh visi. Sebagian 

diantara mereka menyatakan bahwa mendapatkan visi secara misterius, akan 

tetapi terlepas itu semua, untuk menentukan visi memerlukan pengetahuan 

yang luas  tentang disiplin ilmu dan bidang garapan dari suatu organisasi, 

menentukan visi melalui tahapan perenungan yang mendalam penuh 

konsentrasi dan tidak dapat dilakukan setiap saat.    

 

Sifat Dasar dan Elemen Visi 

Sifat dasar suatu visi adalah kemungkinannya untuk memberi 

inspirasi yang berpusat pada nilai dan dapat diwujudkan, disertai gambaran 

dan artikulasi yang unggul. Visi hendaknya mampu menciptakan 

kemungkinan-kemungkinan yang memberi inspirasi dan menawarkan suatu 

tatanan baru yang dapat menghasilkan kualitas organisasi yang lebih 

kompetitif. Sebuah visi hanya akan menjadi tulisan usang jika tidak 

menawarkan suatu pandangan masa depan yang jelas terlihat bagi organisasi 

dan anggota-anggotanya.Visi hendaknya terlihat menantang (challenge) 

namun dapat dicapai (reachable) dan dilaksanakan sehingga mudah diterima 

oleh semua anggota. 

 Elemen dari The leader’s Vision and Values menurut Quigley (1993) 

adalah (1) visi sebagai sumber kekuatan yang fundamental, (2) nilai-nilai 
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sebagai landasan visi, (3) misi dan tujuan-tujuan (4) strategi-strategi dan 

taktik 

Visi sebagai sumber kekuatan yang mendasar, visi merupakan 

atribut kepemimpinan suatu institusi yang membuat arah dan tujuan lembaga 

dalam jangka panjang. Visi pemimpin mengimplikasikan pemahaman 

tentang masa lalu dan masa datang, dan lebih penting lagi visi menawarkan 

arah dan peta ke masa depan dan menjadi panduan/petunjuk bagi organisasi 

tentang bagaimana berinteraksi untuk mencapai apa yang mereka inginkan. 

Visi pemimpin dapat bersifat intuitif atau terstruktur.  

Tingkatan visi dapat diklasifikasikan atas visi global, visi nasional, 

dan visi institusional. Visi global merupakan wawasan kesejagatan tentang 

prediksi-prediksi masa depan sehubungan dengan keadaan dunia secara 

umum. Visi nasional merupakan idiologi yang menjadi rujukan bagi visi-visi 

institusi yang menjadi misi menjalankan lembaga secara umum. Para 

pimpinan di tingkat nasional harus membangun visi yang kuat dalam upaya 

mengatur dan menyelenggarakan kegiatan kenegaraan. Menetapkan visi 

yang dapat dipahami dan diikuti oleh masyarakat bukan pekerjaan yang 

mudah, apalagi sampai pada kesatuan tindakan yang konkrit. karena itu visi 

negara harus merupakan konsensus antara pemimpin dan rakyatnya sehingga 

semua elemen dapat memahami konsep dasar visi dan tujuan yang akan 

dicapai. Visi institusi/corporate merupakan pernyataan yang paling mendasar 

dari nilai-nilai perusahaan, aspirasi dan tujuan-tujuan institusi. Visi institusi 

harus mengindikasikan pemahaman yang jelas tentang posisi institusi saat ini 

dan menawarkan arah ke masa depan.  

Nilai-nilai sebagai landasan visi, nilai-nilai organisasi sebagai 

aturan atau panduan dimana organisasi mendesak anggota-anggotanya untuk 

berperilaku konsisten dengan perintah dan perkembangan. Nilai-nilai dan 

filosofi (keyakinan) merupakan hal yang paling mendasar dari ketiga elemen 

visi. Para pendiri organisasi/perusahaan menetapkan satu kesatuan nilai pada 

saat mereka mendirikan perusahaan, biasanya jauh sebelum pengembangan 

pernyataan misi atau tujuan. Nilai-nilai tumbuh sebelum misi dan tujuan 

didalam logika dan kenyataan, konsekuensinya, keunggulan dan visi 

perusahaan adalah merubah misi perusahaan menjadi nilai-nilai perusahaan.  

Misi dan tujuan, misi merupakan perwujudan dasar filsafat para 

pembuat keputusan stratejik perusahaan, mencerminkan konsep diri 

perusahaan, serta menunjukkan bidang-bidang produk atau jasa pokok dan 

kebutuhan-kebutuhan langganan utama yang akan dipuaskan perusahaan 

(Handoko, 1992:108). Misi perusahaan merespon terhadap pertanyaan 

tentang aspirasi apa yang ingin dicapai?. Dalam menciptakan/merumuskan 
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misi yang bermanfaat, terdapat apa yang disebut “predictor of succes” , 

meletakkan preferensi daripada keahlian, menggambarkan masa depan, 

kepercayaan, tanpa batas, mengkombinasikan keuntungan dan kontribusi 

yang dipilih berdasarkan nilai-nilai dan termotivasi oleh nilai-nilai yang ada. 

Prediksi keberhasilan ini menjadi panduan yang istimewa bagi organisasi 

yang berusaha untuk membuat artikulasi tentang misi yang berbeda. Misi 

sebaiknya konsisten dengan nilai yang menyebar di organisasi, dan misi 

harus stabil tidak berganti-ganti akan tetapi terus dievaluasi. Misi suatu 

organisasi adalah maksud khas (unik) dan mendasar yang membedakan 

organisasi dari organisasi-organisasi lainnya dan mengidentifikasikan ruang 

lingkup kegiatan dan sasaran yang ingin dicapai. 

 Strategi dan taktik, implementasi visi tergantung pada komitmen 

pada tujuan. Dan komitmen tergantung pada kepercayaan dan keyakinan 

pemimpin organisasi. Dalam mengimplementasikan visi diperlukan strategi 

dan taktik. Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi dalam pelaksanaan misi (Handoko, 1992). Strategi memberikan 

pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi, dan 

memberikan pedoman pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya organisasi 

yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi akan menjawab pertanyaan; 

bagaimana organisasi mencapai tujuan jangka panjang?, bagaimana 

mewujudkan tujuan-tujuan dalam kenyataan?. Dan taktik menjawab 

pertanyaan; apa program-program jangka pendek yang dibutuhkan untuk 

mendukung praktek strategi?. Taktik adalah rencana action jangka pendek 

dan dilanjutkan dengan evaluasi secara kontinu serta perubahan-perubahan 

dalam pengendalian.  

 Visi tidak hanya menjadi jargon suatu organisasi tetapi perlu 

dipahami oleh seluruh anggota, maka pemimpin harus menjelaskan visi 

dilihat dari segi tindakan-tindakan yang mengarah pada sasaran-sasaran 

melalui komunikasi lisan dan tertulis secara jelas. Pengungkapan visi tidak 

hanya secara verbal melainkan melalui perilaku pemimpin berupa 

keteladanan dan peragaan tahapan penyelesaian pekerjaan. Core vision 

yang telah disepakati semua ditetapkan sebagai visi organisasi dan menjadi 

kewajiban pemimpin untuk mendesiminasikan kepada semua personil di 

dalam organisasi dan di luar lembaga agar mereka memahami dan 

mengetahuinya. Upaya desiminasi visi pada tingkat lembaga dilakukan agar 

semua elemen personil memahami, mengerti, mengadopsi dan menjadi 

budaya individu dan akhirnya menjadi budaya organisasi. 

Pengkomunikasian visi dapat dilakukan dengan membuat logo, spanduk, 

pembicaraan individual, memanfaatkan situasi sosial informal, ataupun 

formal. Sedangkan organisasinya dapat dibentuk pengendali visi yang terdiri 
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dari orang-orang yang memiliki komitmen terhadap terwujudnya visi 

organisasi. 

 Dalam upaya pengkomunikasian visi dimungkinkan adanya kritik, 

saran, atau perlakuan apriori dari anggota. Semua itu tidak dijadikan beban 

dan rintangan tetapi sebagai bahan perbaikan, mungkin ada aspirasi yang 

belum terakomodasi atau mungkin muncul nilai-nilai yang menjadi harapan 

personil lain yang belum tertampung. 

Karakteristik Kepemimpinan Visioner 

 Pemimpin mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan organisasi, 

hal ini didasari oleh legitimasi secara formal atau non formal yang melekat 

pada diri pemimpin. Pemimpin lebih leluasa menciptakan kreasi dan inovasi 

untuk mengembangkan organisasi sekalipun tugas dan resiko yang dihadapi 

lebih berat dibandingkan bawahan, namun seringkali seorang pemimpin 

dapat mencapai kepuasan diri (satisfaction) karena dapat mengaktualisasikan 

diri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sehingga dampak positif pada 

diri pemimpin adalah peluang karir yang lebih tinggi sebagai penghargaan 

atas prestasi yang telah dicapai. Kepuasan lainnya adalah dapat berbuat lebih 

banyak untuk kepentingan orang lain/masyarakat. Seseorang yang 

mempunyai ambisi besar untuk menjadi pemimpin adalah orang yang senang 

menghadapi tantangan, karena dengan kemampuan leadershipnya dapat 

mengadakan perubahan lebih cepat pada institusi atau masyarakat. Namun 

apabila pemimpin lebih banyak menggunakan kekuasaan formal dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, maka sebenarnya pemimpin 

tersebut tidak mempunyai kemampuan leadership dan hanya berlindung 

dibalik aturan/formalisasi jabatan sehingga semakin hari kewibawaan 

maupun kredibilitasnya semakin pudar. Maka tidak jarang usaha untuk 

mengganti pemimpin yang lebih baik semakin dirasakan oleh anggota 

organisasi. Dengan demikian kehadiran seseorang pemimpin yang 

mempunyai visioner amat diperlukan. 

Kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin untuk 

menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang realistik, dapat 

dipercaya, atraktif tentang masa depan bagi suatu organisasi atau unit 

organisasional yang terus bertumbuh dan meningkat sampai saat ini, 

(Robbins, 2001). Visi menyalurkan emosi dan energi orang bila 

diartikulasikan secara tepat, dan sebuah visi menciptakan kegairahan yang 

menimbulkan energi dan komitmen ditempat kerja. Hal senada dikemukakan  

Komariah (2005), kepemimpinan visioner (visionary leadership) adalah 

kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan, 

mensosialisasikan, mentransformasikan dan mengimplementasikan 
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pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil 

interaksi sosial diantara anggota organisasi dan stakeholders yang diyakini 

sebagai cita-cita organisasi dimasa depan yang harus dicapai melalui 

komitmen semua personil.  

Kepemimpinan visioner (visionary leadership) adalah kemampuan 

pemimpin untuk mencetuskan ide atau gagasan suatu visi selanjutnya 

melalui dialog yang kritis dengan unsur pimpinan lainnya merumuskan masa 

depan organisasi yang dicita-citakan yang harus dicapai melalui komitmen 

semua anggota organisasi melalui proses sosialisasi, transformasi, 

implementasi gagasan-gagasan ideal oleh pemimpin organisasi.     

 Setelah visi teridentifikasi dan ditentukan, maka pemimpin harus 

mampu memperagakan visi agar dapat diterima oleh anggota dan dapat 

dilaksanakan. Pada saat pengkomunikasian visi dimungkinkan adanya kritik, 

saran, atau perlakuan apriori dari anggota. Semua itu tidak dijadikan beban 

dan rintangan tetapi sebagai bahan perbaikan, mungkin ada aspirasi yang 

belum terakomodasi atau mungkin muncul nilai-nilai yang menjadi harapan 

personil lain yang belum tertampung. 

 Keterampilan yang diperlukan berkaitan dengan efektivitas dalam 

peran visioner sebagaimana dikemukakan oleh Robbins (2001),  Pertama, 

kemampuan untuk menjelaskan kepada orang lain. Pemimpin perlu 

menjelaskan visi dilihat dari segi tindakan-tindakan yang dituntut dan 

sasaran-sasaran melalui komunikasi lisan dan tertulis yang jelas. Kedua, 

mampu untuk mengungkapkan visi tidak hanya secara verbal melainkan 

melalui perilaku pemimpin. Ini berarti perilaku pemimpin yang secara 

berkesinambungan mendorong pencapaian visi. Sebagai contoh seorang 

pimpinan yang terjun menangani urusan bawahan bila diperlukan agar 

masyarakat mendapat pelayanan yang memuaskan. Ketiga, mampu 

memperluas visi kepada konteks kepemimpinan yang lebih luas, ini berarti 

merupakan kemampuan untuk mengurutkan aktivitas-aktivitas sehingga visi 

dapat diterapkan pada berbagai situasi pekerjaan pada suatu organisasi.         

Visi selalu berhubungan dengan masa depan, dan visi merupakan 

awal masa depan yang dicita-citakan. Visi merupakan sebuah gagasan atau 

gambaran tentang masa depan yang lebih baik bagi organisasi, tetapi visi 

yang benar adalah gagasan yang penuh dengan kekuatan yang mendesak 

dimulainya masa depan dengan mengandalkan keterampilan, bakat, dan 

sumber daya dalam mewujudkannya. Visi memainkan peran penting tidak 

hanya pada tahap awal, tetapi pada keseluruhan siklus kehidupan organisasi. 

Visi merupakan rambu-rambu dalam menjalankan aktivitas organisasi bagi 
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seluruh komponen organisasi termasuk pemimpin tertinggi sampai pada 

Satpam dan pengantar surat. 

Kekuatan visi terletak pada kemampuannya untuk menarik perhatian 

bagi komponen organisasitermasuk pihak yang berada di luar organisasi. 

memilih dan menyatakan visi yang benar merupakan tugas penting bagi 

pemimpin. Apabila visi organisasi sudah ditentukan, maka organisasi sudah 

menemukan arah yang benar untuk merealisasikan harapan dan cita-citanya.   

 Kriteria visi yang benar menurut Burt Nanus (1992) yaitu, (1) visi 

dapat menumbuhkan komitmen dan memberi motivasi kepada anggota 

organisasi, (2) visi dapat memberi arti bagi kehidupan para karyawan, (3) 

visi dapat menentukan standar-standar keberhasilan, (4) dapat menjembatani 

masa sekarang dan masa yang akan datang. Dari semua itu, komitmen untuk 

mewujudkan visi melalui strategi yang tepat merupakan kunci bagi 

keberhasilan organisasi.  

 Dengan demikian, visi yang mempunyai kekuatan dan mampu 

menghasilkan perubahan mempunyai karakteristik sebagai berikut.   

Pertama, visi harus sesuai dengan sejarah, budaya, dan nilai-nilai 

organisasi, konsisten dengan situasi organisasi saat ini dan dapat 

memberikan prediksi yang realistis dan informatif tentang apa yang dapat 

diraih dimasa mendatang. Visi yang tidak tepat bagi organisasi akan sia-sia 

bahkan dapat mengorbankan waktu yang berharga termasuk menghabiskan 

biaya, tenaga yang sangat besar, sementara organisasi sejenis telah 

mengalami perubahan yang cukup berarti. Apabila hal ini terjadi maka 

organisasi harus segera melakukan perbaikan dan berupaya melakukan 

percepatan dalam setiap program kegiatan. Kedua, visi dapat menentukan  

standar pencapaian prestasi dan mencerminkan cita-cita yang tinggi. Visi 

menggambarkan organisasi sebagai komunitas yang bertanggung jawab, 

yang memiliki integritas yang kuat dan mengangkat moral setiap orang di 

dalamnya. Ketiga, visi menjernihkan maksud dan arah, bersifat persuasif 

serta dapat dipercaya dalam menentukan apa yang diinginkan organisasi dan 

merupakan aspirasi orang-orang di dalam organisasi. Visi menghasilkan 

rencana yang menciptakan fokus dan memelihara harapan serta menjanjikan 

hari esok yang lebih baik. Keempat, visi mengilhami antusiasme dan 

merangsang komitmen. Visi memperluas basis dukungan bagi pemimpin 

melalui refleksi kebutuhan dan aspirasi berbagai pihak terkait (stakeholders), 

menjembatani perbedaan ras, umur, jenis kelamin, dan karakteristik 

demografi lainnya, serta menarik perhatian berbagai pihak ke dalam 

komunitas yang peduli terhadap masa depan organisasi. Kelima, visi 

dinyatakan secara jelas dan mudah dipahami. Visi memiliki makna tunggal 
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sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman strategi dan tindakan, dan dapat 

diserap oleh mereka yang perannya dibutuhkan dalam mengubah visi 

menjadi kenyataan. Keenam, visi merefleksikan keunikan organisasi, 

kompetensinya, apa yang diperjuangkannya, dan apa yang mampu 

dicapainya. Ketujuh, visi bersifat ambisius, artinya visi memperlihatkan 

kemajuan dan memperluas pandangan organisasi. Sering visi menuntut 

pengorbanan dan investasi emosional dari para anggota organisasi, yang 

akan timbul karena daya tarik yang melekat pada visi tersebut. 

Visi yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana diuraikan di atas, 

bersifat menantang dan memberi inspirasi bagi semua anggota dalam 

organisasi dan membantu mempersatukan kekuatan mereka dalam arah yang 

sama. Visi dengan kriteria di atas dapat memainkan peran kunci dalam 

merancang masa depan karena perannya di dalam proses perumusan strategi. 

Strategi harus memiliki kohesivitas dan legitimasi dalam konteks visi masa 

depan yang dinyatakan secara jelas dan didukung secara luas. Strategi  akan 

menjadi bagus jika visinya bagus, selamat mencoba!.  
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Pendahuluan 

 Kemimpinan merujuk kepada upaya-upaya atau proses-proses 

menginspirasi, memengaruhi, memotivasi, mendukung, membimbing, 

mengarahkan, mengembang kan ide dan visi agar orang lain atau anggota 

organisasi dapat bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan 

konsep tersebut kepemimpinan memiliki peran sentral atau kunci dalam 

membawa organisasi mencapai kemajuan. 

 Peran sentral kepemimpinan telah  menarik para peneliti untuk 

mengkajinya. Tujuan dari pengkajian itu terutama untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas tentang kepemimpinan seperti apakah yang 

memberikan dampak besar pada kemajuan organisasi.  Oleh karena itu sudah 

banyak karya ilmiah yang mengkaji kepemimpinan dalam organisasi dari 

berbagai sisi antara lain sisi proses terbentuknya pemimpin, sisi perilaku 

memimpin, interaksi pemimpin dan pengikut, dan situasi yang dihadapi 

pemimpin.  

 Hughes, Ginnet dan Curphy (2009)  membagi kajian 

kepemimpinan kedalam 4 aspek sebagai berikut: Pertama, sisi proses 

(leadership is a process, not a position), yaitu kepemimpinan adalah sebuah 

proses, bukan posisi, seperti  adanya interaksi antara pemimpin dan 

pengikut,  pendidikan kepemimpinan dan pengukuran kepemimpinan. 

Kedua, sisi pemimpin itu sendiri (focus on leader), yaitu mempelajari 

kepemimpinan dari sisi kekuasaan dan pengaruhnya, nilai-nilai 

kepemimpinan, sikap kepemimpinan, perilaku pemimpin, dan keterampilan 

memimpin. Ketiga, sisi pengikut (focus on follower), yaitu  mempelajari 

kepemimpinan dari sisi bagaimana pemimpin memberikan motivasi, 

kepuasan, dan meningkatkan kinerja pengikut, serta mempelajari dampak 

kepemimpinan terhadap grup dan tim.  Keempat, sisi situasi kepemimpinan 

(focus on situation), yaitu mempelajari kepemimpinan dari kemampuan 

pemimpin dalam mengerti dan mengembangkan situasi untuk mencapai 

tujuan organisai, termasuk dalam pembahasan ini adalah kepemimpinan 

kontigensi (contigency theories of leadership), kemampuan pemimpin dan 

mailto:rais72rais@gmail.com
mailto:rais.hidayat@unpak.ac.id
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melakukan perubahan seperti kepemimpinan transformasional, 

kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan transaksional.                 

 Peterson dan Mets (1987:392) menyatakan bahwa kajian dalam 

kepemimpinan dapat dikelompokan ke dalam 4 models, yaitu: (1) model 

penggunaan kekuasaan untuk memengaruhi (power-influence models), (2) 

model sifat kepemimpinan (traits models), (3) model perilaku kepemimpinan 

(behavior models), (4) model situasional (situational models), dan model 

transformasional (transformational models).  

  Secara khusus, tulisan ini akan mengkaji kepemimpinan dari sudut 

pandang  perilaku kepemimpinan (leadership behavior), lebih khusus lagi 

perilaku kepemimpinan ketua program studi yang efektif berdasarkan teori 

kepemimpinan yang berkembang. Rumusan masalah tersusun sebagai 

berikut: (1) Apa yang dimaksud dengan perilaku kepemimpinan?; (2) Apa 

sajakah perilaku kepemimpinan yang efektif dalam mencapai tujuan 

organisasi?; dan (3) Apa sajakah perilaku kepemimpinan yang efektif dalam 

konteks perilaku kepemimpinan ketua program studi?     

 

Pembahasan  

1.  Hakikat Perilaku Kepemimpinan 

 Achua dan Lussier (2010:64) menjelaskan bahwa dasar dari teori 

perilaku kepemimpinan adalah berfokus pada apa yang dikatakan dan 

dilakukan pemimpin.  Perilaku kepemimpinan menurut Slocum dan 

Hellriegel (2007:170) adalah fokus membahas terhadap apa yang dilakukan 

pemimpin dan bagaimana pemimpin melakukannya.  

 Hughes, Ginnett, dan Curphy (2009:262)  menyatakan  bahwa 

dasar kajian perilaku kepemimpinan sebagai berikut“....what leader actually 
do to successfully build a team or get results through other”’.  Yukl 

(2010:103) menyatakan bahwa perilaku kepemimpinan itu terkait dengan 

kajian perilaku kepemimpinan yang fokus mempelajari jenis-jenis perilaku 

kepemimpinan yang paling memengaruhi kepuasan dan kinerja bawahan. 

Daft  (2008:43) mempertegas bahwa siapapun selama melakukan perilaku 

yang sesuai dengan kepemimpinan maka orang tersebut akan menjadi 

pemimpin yang sukses.  

 Mukhtar (2013:32) mendeskripsikan bahwa pendekatan perilaku 

kepemimpinan mengklasifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam 

aktivitasnya memengaruhi bawahan. Ada 4 perilaku khas dari  pemimpin 

yaitu: (1) goal achievement yaitu dimensi yang berkenaan dengan 



 

Penguatan Kepemimpinan Pendidikan Karakter  Page 187   
Di Era MEA dan Globalisasi  
 

pencapaian tujuan khusus kelompok; (2) group maintenance yaitu dimensi 

yang berhubungan dengan kegiatan mempertahankan atau memperkokoh 

kelompok; (3) perilaku initiating structure yaitu pimpinan menunjukkan 

batas yang tegas antara pimpinan dan bawahan; dan (4) perilaku 

consideration structure yaitu pemimpin memberikan waktu untuk 

mendengarkan pendapat bawahan dan bersikap ramah serta menunjukan 

persahabatan dan kepercayaan pada bawahan.  

 Berdasarkan pemaparan mengenai konsep kepemimpinan dari 

sudut perilaku  kepemimpinan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

kepemimpinan adalah tindakan-tindakan pemimpin yang dipandang  paling 

memengaruhi kesuksesan dan kepuasan organisasi dan bawahan yang 

dilakukan melalui penetapan tujuan, penetapan batasan yang jelas antara 

tugas atasan-bawahan dan tetap menyerap aspirasi bawahan.  

 

2. Perilaku Kepemimpinan yang Efektif  

 Perilaku kepemimpinan yang paling efektif dalam memengaruhi 

bawahan dalam mencapai tujuan organisasi menurut Hughes, Ginnet, dan 

Curphy  (2009:48) sebagai berikut: perilaku yang berorientasi pada 

karyawan (employee-centered), perilaku yang fokus pada tugas (job-

centered), dan konsen pada keduanya.  Yukl (2010:119) menyatakan 

bahwa perilaku yang paling memengaruhi  bawahan sebagai berikut:  

perilaku berorientasi pada tugas (task-oriented behavior), perilaku 

berorientasi pada hubungan (relation-oriented behavior), dan perilaku 

berorientasi pada perubahan (change-orented behavior).  

Perilaku berorientasi pada tugas meliputi antara lain: 

pengorganisasian tugas agar lebih efisien; membuat perencanaan tugas 

jangka pendek, penugasan kerja pada kelompok dan individu, memperjelas 

target kerja, membuat tujuan khusus dan standar kerja, memperjelas aturan  

dan kebijakan kerja, mengarahkan dan mengkoordinasi aktivitas kerja, 

memonitor pelaksanaan dan hasil pekerjaan, menyelesaikan dengan segera 

masalah yang mengganggu pelaksanaan tugas. 

Perilaku berorientasi kepada hubungan meliputi antara lain:  

memberikan bantuan pada karyawan yang mengalami kesulitan dalam 

bekerja, membangkitkan kepercayaan diri pada individu atau kelompok yang 

mengalami kesulitan kerja, melakukan sosialisasi untuk membangun relasi, 

mengakui prestasi kerja karyawan, menyiapkan pelatihan dan pendampingan 

jika diperlukan, berkonsultasi sebelum melakukan pengambilan keputusan, 

memberi kebebasan pada karyawan untuk bekerja dengan cara terbaiknya, 
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memberitahu informasi–informasi penting pada karyawan, menyelesaikan 

masalah dengan cara yang konstruktif, menggunakan berbagai cara untuk 

menimbulkan kebanggaan organisasi, merekrut anggota baru yang 

kompeten.  

Perilaku berorientasi kepada perubahan antara lain: memonitor 

lingkungan eksternal untuk mendeteksi ancaman dan peluang, menafsirkan 

peristiwa untuk menjelaskan perubahan yang mendesak, mempelajari 

kompetitor dan pihak lain untuk mendapatkan ide-ide untuk perbaikan, 

membayangkan hal–hal baru yang menarik yang memungkinkan bagi 

organisasi, menyemangati karyawan untuk memandang masalah dan 

kesempatan dengan cara yang berbeda, mengembangkan hal–hal baru 

berdasarkan kompetensi utama organisasi, mendorong dan memfasilitasi 

perubahan dalam organisasi, mencoba dengan pendekatan baru untuk 

mencapai tujuan, membuat perubahan simbolik yang konsisten dengan visi 

organisasi, mendorong dan memfasilitasi upaya–upaya untuk melakukan 

perubahan–perubahan besar, mengumumkan dan merayakan kemajuan 

dalam pelaksanaan perubahan, memengaruhi pihak luar untuk mendukung 

perubahan dan menegosiasi agar mereka menyetujui kita (Yukl, 2010:119). 

 Perilaku pemimpin yang memengaruhi bawahan menurut McShane 

dan Von Glinow (2010:366) ada 4 hal, yaitu:  (1) directive, yaitu 

kejelasan tujuan, proses, dan standar kinerja yang diinginkan oleh pemimpin, 

(2) supportive, yaitu kepemimpinan yang berpusat pada orang, misalnya 

bersahabat, menyenangkan, menghormati bawahan, dan penuh perhatian 

pada bawahan, (3) participative, yaitu memberikan kesempatan pada 

bawahan untuk terlibat dalam mengambil keputusan, meminta masukan 

bawahan atas pekerjaan dan meminta ide-ide bawahan untuk kemajuan 

pekerjaan, dan (4) achievement-oriented, yaitu mendorong bawahan untuk 

mencapai prestasi tertinggi dalam pekerjaan. 

 Perilaku kepemimpinan yang efektif memengaruhi bawahan 

menurut Slocum dan Hellriegel (2007:170) yaitu: (1) pemimpin membangun 

hubungan yang berpusat pada tugas (task-centered relation), yaitu karyawan 

harus fokus pada kuantitas dan kualitas kerja mereka, dan (2) 

mempertimbangkan dan mendukung karyawan (considerate and supportive 

employee), yaitu pemimpin mendukung agar setiap karyawan mencapai 

tujuan personalnya, seperti kepuasan, promosi, dan pengakuan dengan cara 

penyelesaian konflik dengan cepat, menjaga agar karyawan tetap gembira, 

memberikan dukungan dan penguatan yang positif.  

 Perilaku kepemimpinan yang sukses memengaruhi bawahan 

menurut Besterfield et al. (2003:170) senantiasa menekankan hal-hal 
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berikut: (1) memberikan prioritas perhatian kepada kebutuhan pelanggan 

internal dan eksternal; (2) melakukan pemberdayaan daripada melakukan 

kontrol bawahan; (3) menekankan peningkatan kemampuan bawahan 

daripada memelihara status quo; (4) mengutamakan pencegahan (prevention) 

daripada mengutamakan kesempurnaan; (5) mendorong kolaborasi daripada 

kompetisi; (6) melatih (train) dan mendampingi (coach) daripada 

memerintah langsung dan mensupervisi; (7) belajar dari masalah-masalah 

yang terjadi. Ketika muncul masalah, mereka memperlakukan masalah 

tersebut sebagai kesempatan belajar daripada sesuatu yang harus 

diminimalisasi dan ditututupi; (8) terus mencoba untuk meningkatkan 

komunikasi; (9) terus menunjukan komitmen terhadap kualitas; (10) memilih 

suplayer bukan karena harga rendah tetapi karena kualitas; (11) membentuk 

sistem organisasi yang mendukung upaya berkualitas; (12) mendorong dan 

mengakui kerja tim.   

 Sementara itu, Slocum dan Hellriegel (2007:169) menjelaskan 

yang menjadi kunci dalam kesuksesan kepemimpinan sebagai berikut: (1) 

Intellegence, yaitu pemimpin harus memiliki intellegent yang lebih baik dari 

yang dipimpin; (2) Maturity and breath, yaitu pemimpin memiliki 

kedewasaan dan kehendak yang lebih luas dari bawahan; (3) Achievement 

drive, yaitu pemimpin memiliki dorongan untuk mencapai hasil lebih banyak 

dari yang dipimpin. Jika satu tujuan tercapai, pemimpin dengan cepat 

berupaya mencapai tujuan lainya; (4) Integrity, yaitu pemimpin mempunyai 

visi masa depan, oleh karena itu ia menggunakan nilai-nilai moral lebih 

konsisten dan lebih banyak dari bawahnya, misalnya menggunakan nilai 

kujujuran (honesty) dan dapat dipercaya (trustworthy).   

 Adapun perilaku pemimpin yang dapat memengaruhi bawahan 

sehingga mereka mau mencapai tujuan organisasi menurut Goetsch dan 

Davis (2013:125) dilakukaan dengan cara:  (1) aligning personel with the 

vision;  (2) provide a sense of direction; (3) commucating effective and often; 

(4) empowering; and (5) training and mentoring. 

 Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

kepemimpinan yang paling memengaruhi bawahan dalam mencapai tujuan 

dan memuaskan bawahan adalah: (1) perilaku berorientasi pada tugas; (2) 

perilaku berorientasi pada hubungan; (3) perilaku berorientasi pada 

perubahan; (4) perilaku yang dibangun atas integritas; (5) perilaku yang 

mendasarkan diri pada intellegent (kecerdasan); dan (6) perilaku yang 

dibangun untuk meningkatkan kualitas. 

 

 



 

Penguatan Kepemimpinan Pendidikan Karakter  Page 190   
Di Era MEA dan Globalisasi  
 

3. Perilaku Kepemimpinan Yang Efektif dalam Konteks Kaprodi 

 Perilaku kepemimpinan seorang ketua program studi sangat 

memengaruhi kesuksesan program studi yang dipimpinya. Makin efektif 

perilaku kepemimpinan ketua program studi, maka akan makin maju 

program studinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Toohey  (1999:201) 

sebagai berikut:  

Departemen leader can assist the development of such a culture by 

taking whatever opportunities arise to improve relationship among 

staff and relations with dicipline’s community, and by creating 
occasions when different aspects of departemen’s teaching are up 

for examinations, comment and discussion. Good course 

coordinating and heads of departement create many such 

occasions, including informal seminars to present a colleague’s 
teaching innovations and supports of teaching teams.  

 

 Secara singkat peran pemimpin sebuah ketua departemen atau 

program studi antara lain adalah dapat mengembangkan budaya dan 

meningkatkan hubungan diantara staf dan hubungan dengan komunitas 

keilmuan dengan meningkatkan berbagai kesempatan untuk terciptanya 

saling memeriksa, saling memberi komentar dan diskusi, antara lain melalui 

seminar informal seperti presentasi dari sesama pengajar untuk 

meningkatkan inovasi pengajaran dan team teaching.  

 Peran pemimpin lembaga perguruan tinggi menurut Bargh et al. 

(2000:1) yaitu: sebagai inisiator,  mediator, dan manager. Sebagai inisiator 

berarti seorang pemimpin pada perguruan tinggi harus membuat visi dan 

misi untuk pengembangan perguruan tinggi atau prodinya. Mediator berarti 

pemimpin perguruan tinggi harus menjembatani antara sistem pendidikan 

nasional dengan lembaga yang dipimpinnya. Dan sebagai manager berarti 

pemimpin perguruan tinggi perlu harus mengurus atau menata berbagai hal 

yang sangat heterogen dalam perguruan tinggi. 

  Secara lebih rinci Toohey (1999) menjelaskan kepemimpinan 

ketua prodi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: intellectual 

leadership, inspirational leadership, process leadership, dan political 

leadership. 

 Intellectual leadership, yaitu kemampuan seorang pemimpin 

program studi untuk mempunyai gagasan (ideas) yang kuat mengenai 

program studinya. Inpirational leadership, yaitu kemampuan seorang 

pemimpin program studi yang mampu meyakinkan anggota tim bahwa 
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program studi tersebut bermakna dan dapat dilaksanakan. Process 

leadership, yaitu kemampuan seorang pemimpin program studi yang 

mengetahui kebutuhan, perencanaan dan implementasi untuk program studi 

tersebut dengan baik. Political leadership, yaitu kemampuan seorang 

pemimpin program studi yang mampu memahami secara menyeluruh 

pengelolaan program studi, sehingga dia berupaya untuk meluangkan waktu 

dan segala upaya, termasuk melakukan komunikasi kepada semua anggota 

tim untuk meyakinkan anggota tim bahwa upaya mereka itu sangat berarti 

bagi kemajuan program studi (Toohey, 1999:41).   

 Berdasarkan pemaparan konsep di atas maka dapat disintesiskan 

bahwa perilaku kepemimpinan ketua program studi  adalah tindakan yang 

dilakukan seorang pemimpin program untuk memengaruhi anggota program 

studi agar mereka  mengerjakan tugas secara berhasil, berdaya, puas dan 

organisasi mencapai kualitas yang tinggi dengan indikator:    

 

Kesimpulan 

1.  Kajian kepemimpinan dari sudut pandang perilaku kepemimpinan adalah 

kajian kepemimpinan yang mendasarkan  diri pada  tindakan-tindakan 

pemimpin yang dipandang  paling memengaruhi kesuksesan dan 

kepuasan organisasi dan bawahan.  

2. Perilaku kepemimpinan yang paling memengaruhi bawahan dalam 

mencapai tujuan dan memuaskan bawahan adalah perilaku pimpinan 

yang berorientasi pada tugas, berorientasi pada hubungan, berorientasi 

pada perubahan, perilaku yang dibangun atas integritas, perilaku yang 

mendasarkan diri pada intelegen (kecerdasan), dan perilaku yang 

dibangun untuk meningkatkan kualitas. 

3. Perilaku kepemimpinan yang efektif dalam konteks kepemimpinan 

seorang ketua program studi  (Kaprodi) adalah perilaku seorang ketua 

program yang melakukan tindakan-tindakan berikut: (1) Kaprodi 

berorientasi kepada keberhasilan tugas para anggota Prodi, (2) Kaprodi 

berorientasi kepada peningkatan hubungan dengan para anggota Prodi, 

(3) Kaprodi beroreintasi kepada pada perubahan yang lebih baik dalam 

internal dan eksternal Prodi,  (4) Kaprodi berorientasi pada 

pemberdayaan para anggota Prodi, dan (5) Kaprodi berorientasi pada 

peningkatkan kualitas  organisasi Prodi. 
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Pendahuluan 

 Pemimpin secara umum dipandang sebagai orang yang punya 

pengaruh, orang yang memiliki kemampuan merubah keadaan. Pemimpin 

hadir dalam sebuah organisasi adalah dalam kerangka melakukan hal 

tersebut. Kehadiran pemimpin terkadang tidak memiliki manfaat  bahkan 

yang terjadi adalah kesulitan atau kemadlorotan. Hanya pemimpin yang 

ideal baik dalam aspek emosi, nalar, keterampilan maupun spiritual 

dipandang bisa efektif dalam organisasi. Dubrin dalam hal ini berpandangan 

mengapa pemimpin dibayar lebih banyak ketimbang karyawan lainnya 

adalah karena pemimpin menjadi ujung tombak dalam menggerakkan 

perubahan (2006:12). 

 Untuk bisa efektif dalam organisasi pemimpin membutuhkan 

kekuasaan yang perlu dipandang tidak sebagai tujuan akan tetapi berfungsi 

sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Jika kekuasaan dipandang sebagai 

instrumen maka baik tidaknya instrumen tergantung pada pihak yang 

menggunakan. Pemimpin dalam hal ini tidak lagi memandang kekuasaan 

segala-galanya dalam hidupnya. Ia menjadikan kekuasaan sebagai sumber 

kebaikan dan kebijakan bagi pengikut dan organisasinya. Pemimpin 

memaknai kepemimpinan sebagai keteladanan bagi pengikut dan orang yang 

ada di sekitarnya, tentunya untuk mewujudkan harapan besar bersama. Gayle 

Hamilton (Kouzes dan Posner, 2004:14) menyatakan pemimpin teladan tau 

bahwa jika mereka tetap memegang teguh komitmen dan ingin mencapai 

standar tertinggi, mereka harus menjadi model dari perilaku yang mereka 

harapkan dari orang lain. 

 Jika pemimpin bisa menjadi teladan maka seluruh pekerjaan 

organisasi dan masalah yang dihadapi menjadi bagian dalam diri pengikut. 

Mereka akan memandang dan memperlakukan organisasi seperti mereka 

memandang dan memperlakukan diri mereka  sendiri. Lantas seperti apa 

kepemimpinan teladan? Dalam hal ini Kouzes dan Posner memberikan 

pandangan bahwa praktik kepemimpinan teladan mencakup tindakan-

tindakan pemimpin dalam hal mencontohkan cara, menginspirasi visi 

bersama, menantang proses, memungkinkan orang lain bertindak, dan 

mailto:hasyim.asyari@uinjkt.ac.id
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menyemangati jiwa (2004:13). Oleh karena itu kehadiran pemimpin dalam 

organisasi menjadi sangat penting bagi pengikut dan organisasi secara 

menyeluruh. 

 Lembaga pendidikan membutuhkan pemimpin yang mampu menjadi 

teladan bagi warganya, terutama para murid. Untuk menjadi teladan yang 

baik pemimpin lembaga pendidikan perlu memiliki sumber kekuasaan yang 

memadai dan memanfaatkannya secara benar dan efektif.  

 

Kepemimpinan dan Kekuasaan  

 Kepemimpinan dan kekuasaan merupakan dua sisi mata uang, 

keduanya saling melengkapi. Kepemimpinan tanpa kekuasaan mustahil bisa 

berjalan sebaliknya kekuasaan tanpa kepemimpinan bisa salah arah, tidak 

ada gunanya. Kepemimpinan merupakan seni mempengaruhi orang atau 

pihak lain untuk ikut bekerjasama dalam mewujudkan cita-cita. Sedangkan 

kekuasaan merupakan kualitas dan intensitas pengaruh seseorang terhadap 

orang atau pihak lain.  Apa yang terjadi dalam realitas? Kepemimpinan dan 

kekuasaan lebih dipandang sebagai sebuah persaingan dan perseteruan 

kepentingan, sehingga rela mempertaruhkan seluruh sumberdaya dan upaya-

upaya meskipun sebagian dipandang tidak etis. Kepemimpinan dan 

kekuasaan tidak lagi diarahkan pada keinginan memperbaiki kesenjangan, 

akan tetapi lebih pada hanya mempertaruhkan kepentingan dan citra, bukan 

tindakan yang ideal untuk pengikut dan organisasi. Kepemimpinan dan 

kekuasaan lebih condong ditasirkan sebagai upaya menguasai dan 

memperdaya orang atau pihak lain. Padahal setiap pengikut pasti ingin 

merasakan kebaikan akibat proses kepemimpinan seseorang. Demikian 

halnya setiap organisasi ingin semakin maju dan besar akibat kepemimpinan 

seseorang, bukan sebaliknya organisasi semakin kerdil dan berantakan akibat 

kepemimpinan yang tidak efektif. 

 Dalam konteks ini Moid Siddiqi memberikan pandangan betapa 

pentingnya  kearifan, kesederhanaan, dan kerendahan hati, sebaliknya, 

arogansi dan egoisme tidak punya tempat dalam kepemimpinan (2014:23). 

Bahkan menurut Moid Siddiqi, dewasa ini, kepemimpinan tidak lagi berjiwa, 

“kearifan sufi menghilang dalam kepemimpinan” (2014:19). Lantas apa 
sebenarnya kepemimpinan? Moid Siddiqi berpendapat bahwa kepemimpinan 

berarti melayani, bukan menguasai, para pemimpin besar merupakan 

pelayan, bukan bos, mereka pemberi bukan penerima (2014:142). 

Kepemimpinan seharusnya dilihat sebagai cara mempengaruhi secara etis 

pandangan, sikap, perilaku dan harapan-harapan pengikut untuk tujuan 

bersama yang lebih besar dalam organisasi. Beberapa pandangan 

kepemimpinan umumnya lebih cenderung normatif, kepemimpinan tidak 

lebih dari sebuah seni dan cara meyakinkan orang lain untuk mencapai 
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tujuan bersama. Dubrin memandang kepemimpinan sebagai tindakan yang 

menyebabkan orang lain merespons dan menimbulkan perubahan positif 

(2006:4). Dubrin menganggap sorang pemimpin adalah orang yang 

memberikan inspirasi, membujuk, mempengaruhi dan memotivasi orang lain 

(2006:10). 

 Inti kekuasaan sebenarnya adalah tingkat pengaruh yang dimiliki 

oleh seseorang kepada pihak lain dalam organisasi baik formal maupun 

informal. Dubrin dkk., mendefinisikan kekuasaan sebagai pengaruh 

potensial atas sikap dan perilaku dari satu atau lebih sasaran individu. 

Sedangkan pengaruh merupakan tingkat perubahan yang sebenarnya dalam 

sikap atau perilaku orang atau pihak yang menjadi target (2005:16). Proses 

memperoleh kekuasaan bisa dilihat dalam 3 sudut pandang yaitu sebagai 

amanah, kebutuhan, dan ambisi. Orang yang memandang kekuasaan sebagai 

amanah, dia menyadari bahwa kekuasaan merupakan kepercayaan yang 

diberikan oleh seseorang atau pihak lain dan menyadari bahwa kekuasaan 

diberikan atas izin Allah (Yang Maha Kuasa). Orang yang memiliki cara 

pandang ini lebih condong kekuasaan digunakan untuk manfaat yang lebih 

besar untuk organisasi, dan cara pandang seperti ini ia lebih siap menerima 

dan mengembalikan kekuasaan jika diminta. Kriteria penting penerima 

kekuasaan adalah orang yang baik, memiliki kinerja yang ideal dan memiliki 

keinginan tulus untuk memajukan organisasi. 

 Kekuasaan dipandang sebagai kebutuhan, kekuasaan dalam hal ini 

bisa diperoleh melalui cara-cara yang etis antara lain pendekatan personal 

baik pada atasan maupun pada pihak lain yang memiliki pengaruh. Ukuran 

etis dalam hal ini intinya adalah tidak mengorbankan idealisme, prinsip 

hidup, dan pertemanan. Wajar dalam kaitan ini jika seseorang berupaya 

menampilkan kinerja yang baik dan terus mempertahankan kinerja tersebut. 

Apa yang dilakukan adalah sebuah investasi jangka panjang.     

 Sebaliknya kekuasaan bisa juga dilihat sebagai sebuah hasil ambisi, 

merupakan kekuasaan yang diperoleh dengan cara meminta, merebut dan 

cenderung mengorbankan prinsip, nilai, dan persahabatan bahkan 

melahirkan permusuhan yang berkelanjutan. Jelas cara-cara ini tidak etis, 

akan tetapi kecenderungan yang berkembang cara ini lebih banyak dilakukan 

oleh orang yang ingin berkuasa, tidak peduli benar atau salah, tidak peduli 

ada yang terdlolimi atau tidak, yang penting berkuasa. Keinginan seseorang 

untuk berkuasa tidaklah salah akan tetapi mengorbankan prinsip dan nilai-

nilai baik itulah yang salah.    

 Wujud kekuasaan adalah kemampuan mengendalikan sumber daya 

organisasi. Banyak fenomena kepemimpinan yang menggambarkan 

seseorang memiliki posisi atau jabatan akan tetapi ia tidak memiliki 

kekuasaan karena ia dalam kendali orang atau pihak lain yang lebih kuat. 
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Inilah sumber ketidakefektifan dalam organisasi. Shriberg dkk.  memiliki 

pandangan jika anda punya kemampuan atau potensi untuk mempengaruhi 

keputusan dan kontrol sumber daya, itu berarti Anda memiliki kekuasaan. 

Secara sederhana dapat dikatakan orang yang berkuasa dapat melakukan 

sesuatu dan mewujudkan sesuatu (2006:98).  

 Kekuasaan sebenarnya bisa diperoleh melalui 2 sumber yaitu 

sumber internal berupa keunggulan personal mencakup karakter positif, 

keahlian, penguasaan informasi, kekayaan, dan sumber eksternal berupa 

jabatan sebagai pemberian dari orang atau pihak lain. Shriberg, dkk., 

menyebutkan 5 Sumber kekuasaan yaitu expert, referent, legitimate, reward, 

coersive power  (2005:118). Frenc raven dalam buku Gary Yukl 

menyebutkan sumber kekuasaan mencakup imbalan, rasa takut, legitimasi 

jabatan, keahlian, kekaguman (Yukl, 2005:175). Idealnya orang yang 

memiliki kekuasaan harus terus mengembankan potensi sumber kekuasaan 

yang beragam. Pemilihan pimpinan institusi tentunya sudah 

mempertimbangkan sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh seseorang 

sesuai kriteria ideal.   

   

Pemanfaatan Kekuasaan  

 Urusan penting lembaga pendidikan adalah pembelajaran dan upaya-

upaya pendewasaan manusia. Oleh karena itu seluruh sumber daya harus 

dimanfaatkan untuk peningkatan kebutuhan peserta didik, baik aspek afektif, 

kognitif maupun psikomotorik. Ada 4 kualitas penting menurut Michael 

Hobbs yang harus dimiliki organisasi yaitu memberi layanan yang 

mengutamakan kualitas dan konsumen, mengefektifkan pemasukan dan 

pengeluaran, cepat dan fleksibel merespons perubahan pasar, dan terus 

berinovasi (Ken Blanchard et al, 2012:3). Pendapat tersebut menunjukkan 

pentingnya kekuasaan pemimpin perguruan tinggi diarahkan utamanya untuk 

pembenahan sistem dalam kerangka menumbuhkan kematangan mahasiswa 

dan institusi. Hal ini berarti kekuasaan seharusnya dimanfaatkan untuk: 

1. Mempertegas visi  

Visi merupakan bagian penting bagi keberlangsungan hidup seluruh 

warga organisasi. Visi menggambarkan harapan masa depan yang ingin 

dicapai yang dapat mempengaruhi kinerja warga serta stakeholder 

organisasi. Visi yang baik bisa menyatukan warga untuk bersikap dan 

bertindak ke arah tujuan besar organisasi. Pemimpin dalam hal ini perlu 

memastikan ke arah dan program unggulan yang berdampak besar bagi 

perkembangan organisasi. Oleh karena itu pimpinan harus bisa menjamin 

bahwa visi dapat diwujudkan melalui program yang tepat sasaran. 

Kecenderungan umum pimpinan lebih fokus pada dialog visi bukan pada 

bagaimana mengawal implementasi visi.      
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2. Membenahi struktur lembaga 

Realisasi visi dan program kerja akan lebih mudah jika pimpinan berani 

melakukan perombakan struktur secara tepat dan mengawasi pelaksanaan 

kerja dengan baik. Bagian yang kurang produktif harus dikaji ulang dan 

diberdayakan dengan maksimal, jika dibutuhkan unit kerja baru maka 

pimpinan harus berani mengajukan dan memastikan bisa berjalan secara 

optimal. Umumnya pimpinan hanya mengganti orang dalam struktur yang 

dianggap tidak sejalan dalam pemikiran atau bisa mengganggu bukan 

memberdayakan fungsi mereka. Pada hal yang terpenting adalah bagaimana 

fungsi bisa dioptimalkan. Pimpinan jauh lebih mudah mengganti orang dibanding 

tanggung jawab memberdayakan mereka.  

3. Membuat kebijakan yang prospektif dan progresif  

Pemimpin lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk 

memikirkan kemajuan institusinya. Salah satu cara adalah dengan membuat 

keputusan-keputusan penting yang berdampak pada percepatan kemajuan 

institusi. Keputusan penting lazimnya disebut kebijakan menjadi ukuran ada 

tidaknya pemikiran  strategis pemimpin. Aspek-aspek yang bisa dibenahi 

dalam hal ini adalah peningkatan mutu input peserta didik, pembinaan dan 

pengembangan bakat, peningkatan kesejahtaeraan pendidik dan 

kependidikan.    

4. Mengelola lembaga secara efektif 

Pimpinan dalam organisasi memainkan 2 peran utama yakni sebagai 

pemimpin sekaligus manajer. Pemimpin tidak hanya bicara bagaimana 

pengaruh yang ia miliki akan tetapi juga memastikan bagaimana organisasi 

bisa dikelola dengan benar. Oleh karena itu memastikan tujuan, memastikan 

program kerja bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif juga menjadi 

tanggung jawab utama pemimpin. Dubrin memandang berbeda 

kepemimpinan dan manajemen. kepemimpinan menjadi bagian integral dari 

manajemen, akan tetapi kepemimpinan tidak bisa menggantikan manajemen. 

Kontribusi utama pemimpin adalah menciptakan visi, dan kontribusi utama 

manajer adalah mengimplementasikan visi (2006:6). Disinilah perlu 

kepemimpinan efektif perlu dibantu dengan penerapan prinsip-prinsip good 

governance, yang mengedepankan penerapan fungsi-fungsi manajemen 

modern secara baik, transparansi dan akuntabilitas terhadap stakeholder.  

5. Memberdayakan stakeholder 

Kekuasaan seharusnya digunakan untuk memberdayakan pengikut. 

Memberdayakan bisa diartikan sebagai upaya untuk membantu pengikut 

untuk mencapai cita-cita dalam karirnya. Memberdayakan bisa juga berarti 

memberi kewenangan ataupun kekuasaan pada pengikut sehingga bisa 

memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Memberdayakan lebih dari 

sekedar memotivasi ataupun mendukung pengikut. Memberdayakan bisa 
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juga diterjemahkan mensejahterakan pengikut. Tujuan akhir dari 

memberdayakan adalah kemajuan personal dan organisasional.  

 Pemberdayaan bisa diartikan beragam, inti dari pemberdayaan 

adalah memberikan kesempatan dan otoritas kepada pengikut untuk 

berkiprah lebih leluasa dalam berorganisasi. Pemberdayaan dimaksudkan 

untuk mendorong kreatifitas dan inovasi. Individu yang kreatif dan memiliki 

daya inovasi yang tinggi akan mempengaruhi kinerja dan kelangsungan 

hidup organisasi. Untuk itu  pemberdayaan lebih menekankan pada 

desentralisasi bukan sentralisasi kekuasaan. Moid Siddiqi memandang 

pemberdayaan sebagai kepercayaan yang diberikan oleh atasan kepada 

bawahan untuk menyemangati mereka tanpa perlu peraturan tertulis,... 

majulah dan saya akan ada di belakang Anda untuk memberikan dukungan 

penuh (2014:258-259). Dubrin mendefinisikan pemberdayaan sebagai 

penyerahan otoritas pengambilan kekuasaan dan tanggung jawab dari 

manajer kepada anggota kelompok. Pemberdayaan berarti membebaskan 

orang dari batasan-batasan, seperti berkonsultasi dulu dengan bos sebelum 

bertindak (2006:221). Richard L. Daft berpendapat pemberdayaan is power 

sharing, the delegation of power or authority to subordinates in organization 

(1999:251). 

 Pemberdayaan membutuhkan syarat utama yaitu kesungguhan 

pemimpin untuk memberikan kepercayaan pada pengikutnya. Pemberdayaan 

juga mengharuskan pengikut bisa dipercaya oleh pemimpinnya, yakni 

dengan menunjukkan tanggung jawab, komitmen dan konsistensi baik sikap, 

perilaku maupun kinerja ideal para pengikut. Pemberdayaan menurut Dubrin 

memiliki 4 dimensi yaitu makna, kompetensi, determinasi diri (perasaan 

individu bahwa dirinya punya pilihan untuk memulai dan mengatur aktivitas 

kerjanya), dampak (2006:222). Sedangkan Richard L. Daft menyebutkan 6 

elemen pemberdayaan yaitu informasi, pengetahuan dan ketrampilan, 

diskresi/kekuasaan, makna dan dampak dalam pekerjaan, dan imbalan  

(1999:254-255). 

6. Membangun mitra 

Mitra menjadi bagian integral dalam perguruan tinggi. Membangun 

mitra merupakan upaya memperluas perolehan akses sumberdaya yang bisa 

dimanfaatkan untuk pengembangan organisasi. Bukti pentingnya mitra 

adalah dukungan pihak eksternal terkait sumberdaya yang dibutuhkan oleh 

perguruan tinggi, terutama pembiayaan dan fasilitas pengembangan 

kompetensi civitas akademika. Perguruan Tinggi yang sudah maju biasanya 

dibangun melalui kemandirian dan dukungan mitra terkait. Dalam hal ini 

kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan dunia industri serta usaha 

menjadi kunci sukses pengembangan kampus.   
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Penutup  

 Pemimpin yang efektif mampu memanfaatkan posisinya untuk 

kemajuan personal civitas akademika dan institusi. Kunci sukses pemimpin 

terletak pada kemampuan pemimpin dalam menggunakan sumber kekuasaan 

yang dimiliki secara optimal, yang berdampak pada meningkatnya 

dukungan, kepercayaan, kinerja, dan perubahan besar dalam institusi.  Syarat 

penting dalam hal ini adalah tanggung jawab, komitmen, dan loyalitas baik 

pemimpin maupun para pengikutnya. Kepemimpinan dan kekuasaan 

merupakan dua hal yang saling melengkapi yang sudah seharusnya 

digunakan untuk kemajuan institusi. Oleh karena itu pemimpin harus belajar 

terus menerus untuk bisa menjadi pemimpin efektif dan konsisten 

memperjuangkan perubahan untuk kepentingan bersama.  
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Team leader of consultant YPPSB-PT.KPC Kaltim (2000-2004); Pengurus 



 

Penguatan Kepemimpinan Pendidikan Karakter  Page 201   
Di Era MEA dan Globalisasi  
 

Majelis Madrasah MIN Malang I (1997-2001; 2005-2009); Tim konsultan 

UM untuk YSN-KPS Balikpapan (2003-2009); Konsultan tamu di YPN 

Newmont Sumbawa (2005); Tim kunsultan UM untuk UT Kabupaten 

Lumajang (2004-2011); Tim Kunsultan UM untuk YPC Chevron Riau 

(2005-2010); Tim Konsultan UM untuk SU Kota Pasuruan (2008-2013); 

Tim Konsultan UM untuk Sekolah Model Bojonegoro (2011-1015); Tim 

Konsultan UM untuk SD Unggulan Kota Pasuruan (2016); ia juga aktif di 

pusat sebagai Tim konsultan di Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI 

Kemdikbud (2005-2012) dan sempat mempelajari PAUD di Singapore 

(2009) dan PAUD di Monash University, Melbourne, Australia (2010). 

Salah satu pendiri dan pengurus APMAPI (Asosiasi Prodi 

Manajemen/Administrasi Pendidikan Indonesia) sebagai Sekretrais Jenderal 

tahun 2013-sekarang. Salah satu pendiri dan pengurus APAISI (Asosiasi 

Pascasarjana Agama Islam Swasta Indonesia) sebagai Sekretaris Jenderal 

tahun 2014-sekarang. Ia juga aktif di bidang keagamaan sebagai pendiri dan 

Sekjen LPAM (1996-2000; 2000-2004) sebagai Katua LPAM (2004-2008; 

2008-2012);  Ketua takmir masjid Tawakkal Malang (2003-2008; 2008-

2015; 2015-2020), ketua Takmir masjid al-Waladush Sholih Malang (2012-

sekarang), Dewan Pengasuh Pesantren Tarbiyatul Arifin Malang (2007-

sekarang), Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang (2017-

2021).    

 Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: (1) Kegiatan 

penelitian yang pernah dilakukan antara lain, Intensitas Remaja Masjid Se 

Surabaya (1985), Pandangan Santri Tentang Ilmu Kesaktian Di Pesantren 

Nurul Haq Surabaya (1996), Pandangan Teologis Pengikut Dabus Pada 

Pesantren Nurul Haq Surabaya( 1988), Kepemimpinan Kyai Pada Pengayaan 

Kitab-Kitab Islam Klasik Di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (1992), 

Pengembangan Staf Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus STIE 

Malangkucecwara (1994), Manajemen Strategis Di Perguruan Tinggi : Studi 

Kasus ITN Malang (1995), Darul Arqam: Gerakan Mesianik Bangsa Melayu 

(1996), Kepemimpinan Kepala Sekolah Pada Sekolah Berprestasi: Studi 

Multi Kasus MI Mambaul Ulum, MIN Malang I dan SDN Ngaglik I Batu di 

Malang (1998). Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Dan 

Madrasah Di Kota Malang (1999), Kisah Sukses Sekolah Dasar Binaan 

UNESCO Dalam Menerapkan CLCC Atau SBM (2005), Pengetahuan, Sikap 
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Dan Tindakan Masyarakat Dalam Pendidikan Anak: Kerjasama UNICEF 

Dan Pemerintah Indonesia (2006 di Jawa Timur dan 2007  di Lombok, 

NTB), Kepemimpinan Kepala PAUD Mengimplementasikan Pembelajaran 

Sentra: Kasus PAUD Anak Saleh (2009). Strategi Kepala Sekolah 

Menimplementasikan PAUD Unggulan Nasional : Studi Kasus PAUD Anak 

Saleh (DIPA Lemlit UM, 2009); Islamic Crash Couse as a Leadership 

Strategy of School Principal in Strenthening School Organitational Culture 

(2016); Inovasi Pembelajaran dalam Penguatan Keterampilan Berfikir 

Tingkat Tinggi di Sekolah Dasar Laboratorium Universitas Negeri Malang 

(2017). Transformational Leadership of a Madrasah Aliyah Headmaster 

Case study on Madrasah Aliyah Negeri2 Tulungagung  (2017). Leadership 

of ECE Principal in Growth Character Through Stifin Method in 

Kindergarten (2017) 

Buku yang pernah ia tulis dan terbit, antara lain: (1) Dabus: Ilmu 

Kekebalan dan Kesaktian dalam Tarekat Rifa’iyah: Kasus Pesantren Nurul 
Haq Surabaya; (2) Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng 

Jombang; (3) Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu Sosial dan 

Keagamaan; (4) Darul Arqam: Gerakan Mesianik Bangsa Melayu; (5) 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Sekolah Berprestasi: Studi 

Multi Kasus MIN Malang I, MI Mamba’ul Ulum, dan SDN Ngalik I Batu di 
Malang; (6) Kisah Sukses Sekolah MBS; (7) Strategi Kepala Sekolah 

Mencapai Juara UKS Nasional: Kasus TK Anak Saleh; (8) Kepemimpinan 

Kepala PAUD dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Sentra: Studi 

Kasus PAUD Unggulan Nasional Anak Saleh Malang; (9) The Brigging 

Program: Pendekatan Religio Emilia pada PAUD Singapore; (10) 

Kepemimpinan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), terjemahan Leadership 

in Early Childhood Education; (11) Kepemimpinan Kyai dalam Manajemen 

Perubahan di Pondok Pesantren: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng 

Jombang; (12) Biografi H.R. Moch Saleh; (13) Penelitian Kualitatif Bidang 

Manajemen Pendidikan; (14) Penguatan Kepemimpinan Pendidikan 

Karakter pada Era MEA dan Globalisasi: Kajian Teoretik dan Hasil 

Penelitian; (15) Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah 

dan Profesionalisme Guru: Kajian Teoretik dan Hasil Penelitian.    

https://ideas.repec.org/a/jso/coejss/v6y2017i3p643-655.html
https://ideas.repec.org/a/jso/coejss/v6y2017i3p643-655.html
https://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=25880125
https://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=25880125
https://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=25880125
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 Pada tahun 1988 ia menikah dengan Dra. Hj. Mike Supraptiwi, 

S.Psi., M.Pd yang bekerja sebagai Kepala PAUD Terpadu Anak Saleh 

Malang, dan dikaruniahi tiga putra dan 2 cucu. Ahmad Rifa’i Arifin, S.T., 
M.M (anak pertama lahir 1989, pengusaha di Cibubur, Bogor; memiliki dua 

anak: M. Adzka Habibi Arifin, 4 tahun dan Adreena Syakila Maulidiyah 

Arifin, 4 bulan); Ar-Raisul Karama Arifin, S.Psi (anak kedua lahir 1992, saat 

ini sedang selesaikan studi S2 Psikolog di UNAIR, bekerja dan menjabat 

Direktur Pendidikan Anak Saleh), dan M. Qodri Al-Azizi Arifin (anak ketiga 

lahir 1999, siswa kelas 3 SMAN 3 Malang).    

 

 

Wahyudi  lahir di Kroya, 11 Januari 1959, 

pendidikan tinggi diselesaikan pada tahun 1983 

pada jurusan Ilmu Pendidikan/Pendidikan Sosial di 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 

Magister Manajemen diselesaikan pada 1999 pada 

Prodi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana IKIP Malang (sekarang 

Universitas Negeri Malang). Doktor diraih tahun 2005 pada Prodi 

Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Indonesia Bandung.    

 Wahyudi bekerja sebagai dosen di Universitas Tanjungpura 

Pontianak yang beralamat di Jl. Akhmad Yani Pontianak. Selama menjadi 

staf pengajar ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Unit Seminar di 

Universitas Tanjungpura Pontianak pada 1996-1999, ia juga pernah 

menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas 

Tanjungpura Pontianak pada 2008-2010. Selanjutnya pada 2010-2018, ia 

menjabat sebagai Ketua Prodi Magister (S2) Administrasi Pendidikan FKIP 

Universitas Tanjungpura Pontianak   

 Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: (1) Pemetaan 

Masalah-masalah Pendidikan Dasar Di Daerah Perbatasan Kabupaten 

Sanggau Kalimantan Barat (2008); (2) Model Struktur Organisasi Sekolah 
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Yang Mengatur Akun-tabilitas Kepala Sekolah Sebagai Upaya Percepatan 

reali-sasi Manajemen Berbasis Sekolah: Penelitian dan Pengem-bangan pada 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Propinsi Kalimantan Barat (2009); (3) 

Persepsi Pengawas Sekolah Pendidikan Tingkat Dasar da-lam Pelaksanaan 

Supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial:  Studi di Empat Kabupaten 

Propinsi Kalimantan Barat (2010); (4) Profil Gender Bidang Pendidikan di 

Provinsi Kalimantan Barat (2014); (5) Model Pemberdayaan Masyarakat 

Dayak Pedalaman da-lam Bidang Pendidikan Sebagai Upaya Percepatan 

Akses Pendidikan: Penelitian dan Pengembangan Komite Seko-lah dalam 

Era Desentralisasi Pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di 

Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat (2015); dan Pemetaan 

masalah-masalah pendidikan Tingkat Dasar di Kabupaten Sintang Provinsi 

Kalbar (2017). Buku yang pernah ia tulis antara lain: (1) ”Manajemen 
Konflik Dalam Organisasi: Pedo-man Praktis Bagi Pemimpin Visioner 

(2013); (2) Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organi-sasi Pembelajar 

(learning Organization) (2015) dan puluhan jurnal nasional yang ditulisnya. 

 Wahyudi aktif sebagai pemateri dalam kegiatan ilmiah, seperti 

berperan sebagai pembicara dalam  seminar: (1) Pemberdayaan Manajemen 

Pendidikan Dalam Jaringan Global tahun 2013 di Gorontalo; (2) Seminar 

Nasional Hasil Penelitian Hibah Kompetisi Tahun 2014 di Bogor; (3) 

Revolusi Mental Pemimpin dan Manajer Pendidikan dalam Implementasi 

Kebijakan Pendidikan Kontemporer Menuju Indonesia Emas Tahun 2014 di 

Medan; (4) Seminar Nasional PGRI: “Implementasi Kode Etik Guru untuk 
Menjadi Guru yang Kuat Dan Bermartabat tahun 2015 di Landak; (5) 

Visionary Leadership  Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 di 

Unesa Surabaya; (6) Desain Manajemen Pendidikan Indonesia Dalam 

Mengha-dapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Univ. Negeri Medan tahun 

2016 di Unimed Medan.  

 Aktivitas organisasi banyak diikuti, di antaranya sebagai pendiri 

APMAPI (Asosiasi Prodi Manajemen dan Administrasi Pendidikan 

Indonesia) dan menjabat pada bidang Advokasi dan Hukum pengurus 

periode 2013-2016, dan Wakil Sekretaris I periode 2017-2020. Email yang 

dimiliki:  wyudi_fkip@yahoo.com   

. 



 
  


