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Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh bagaimana peran kepala 

Sekolah sebagai pemimpin suatu lembaga pendidikan dalam menampilkan 

kepemimpinan yang baik sehingga berpengaruh langsung terhadap Sekolah yang 

dipimpinya, yakni iklim kehidupan sekolah, kegiatan Sekolah, semangat kerja 

guru, dan prestasi siswa SMP Muhammadiyah 4 Balong. Berbagai upaya 

dilakukan kepala Sekolah dalam menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak, 

mengembangkan cara belajar dan menumbuhkan tujuan belajar di lingkungan 

sekolah. Hal itu merupakan kunci sukses bagi anak didik untuk meraih prestasi 

yang membanggakan dan juga membimbing untuk meraih apa yang dicita-

citakan. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : 1). Bagaimana 

model kepemimpinan kepala Sekolah dalam membentuk lingkungan sebagai 

upaya untuk mewujudkan prestasi siswa ?, 2). Bagaimana peran kepemimpinan 

kepala Sekolah dalam merancang instrument sebagai upaya untuk mewujudkan 

prestasi siswa ?, dan 3). Bagaimana peran kepemimpinan kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru sebagai upaya untuk mewujudkan prestasi siswa ? 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 4 Balong yang 

berlokasi di jalan Pemuda no.11 Ponorogo, kelurahan Balong, kecamatan Bolong, 

kabupaten Ponorogo propinsi Jawa Timur. Permasalahan tersebut dibahas dengan 

pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan 

menggunakan analisis data yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi 

data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Kajian ini menunjukkan bahwa : 1). Model kepemimpinan kepala 

Sekolah dalam membentuk lingkungan sebagai upaya untuk mewujudkan prestasi 

siswa yaitu model kepemimpinan tranformasional. Karakteristik kepemimpinan 

kepala SMP Muhammadiyah 4 Balong yang dimiliki diantaranya mempunyai visi 

dan misi yang jelas, dalam mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah, 

bersikap terbuka kepada bawahan, memiliki kepercayaan kepada bawahan, 

membangun kesadaran bawahan yaitu kesadaran pengabdian/semangat 

pengabdian dan ruhul jihad (mengutamakan kepentingan bersama dari pada 

kepentingan individu), memotivasi dan menginspirasi kepada bawahan, 

menghargai hasil karya bawahan/ memberikan penghargaaan kepada anggota 

yang berprestasi, dan lain sebagainya., 2). Peran kepemimpinan kepala Sekolah 

dalam merancang instrument sebagai upaya untuk mewujudkan prestasi siswa 

yaitu melakukan upaya-upaya pengembangan kurikulum dengan serangkaian 

kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler, memaksimalkan sarana dan 
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fasiltas yang ada serta menyelenggarakan kegiatan Sekolah lainnya yang dapat 

memberikan motivasi dan mengembangkan kompetensi siswa. Selain itu kepala 

Sekolah juga meningkatkan kinerja guru SMP Muhammadiyah 4 Balong, 

sehingga mereka mampu mengantarkan siswanya berprestasi., dan 3). Peran 

kepemimpinan kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru sebagai upaya 

untuk mewujudkan prestasi siswa meliputi : a). Membangun kesadaran dan 

semangat berkhitmat/ pengabdian, utamanya pengabdian kepada Allah SWT 

(Ikhlas menjalankan kewajiban), b). Menumbuhkan ruhul jihad/ semangat 

berjuang dalam diri guru, sehingga guru selalu berusaha semaksimal mungkin 

membimbing siswanya, c). Memberikan penghargaan atau reward kepada guru 

yang berprestasi, d). Mengevaluasi kinerja guru dan melakukan pembenahan 

disetiap kekurangan yang ada, dan e). Memberikan kepercayaan kepada 

bawahannya untuk beraksi dan berkreasi dalam penyelenggaraan pembelajaran 

dan kegiatan Sekolah, namun tidak terlepas dari pengawasannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan 

hal yang sangat penting karena pendidikan salah satu penentu mutu Sumber 

Daya Manusia. Pendidikan juga merupakan sesuatu yang sangat vital bagi 

pembentukan karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. 

Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah 

mendapatkan kemajuannya sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang 

kurang atau bahkan tidak beradab.  

Di Indonesia sekolah atau sekolah harus dengan kesungguhannya 

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan nasional 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta penjelasannya Bab II Pasal 3 : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta  didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta tanggung jawab.
1
  

 

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut kepala 

sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam mengkoordinasikan, 

menggerakkan, dan menselaraskan sumber daya pendidikan yang tersedia. 

Kepala Sekolah sebagai manager mempunyai peran yang menentukan dalam 

                                                 
1
 UU RI No. 20 Th. 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya . 

(Bandung: PT Citra Umbara), 7. 

1 
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pengelolaan manajemen sekolah, berhasil tidaknya tujuan sekolah dapat 

dipengaruhi bagaimana kepala sekolah menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pergerakan dan pengontrolan.
2
  

Mencermati perkembangan dunia pendidikan yang semakin 

komplek dibutuhkan beberapa strategi yang mengarah kepada suatu proses 

kependidikan yang mampu menjawab tuntutan zaman. Eksistensi kepala 

Sekolah pada suatu lembaga pendidikan merupakan salah satu kunci dan 

dituntut mampu mengkondisikan iklim kerja professional. Keberhasilan 

sebuah Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tidak bisa 

lepas dari kepemimpinan seorang kepala Sekolah. Walaupun keberhasilan 

yang dicapai tersebut merupakan hasil kinerja seluruh komponen yang ada 

dalam Sekolah, namun yang paling menentukan keberhasilan tersebut tiada 

lain kuncinya ada pada kepala Sekolah sebagai pengambil keputusan dan  

pemimpin di Sekolah. 

Kemajuan sekolah sangat tergantung pada sosok 

kepemimpinannya, yakni kepala sekolah. Sebab kepala sekolahlah yang 

berada di garda depan untuk menggerakkan kegiatan dan menetapkan target 

sekolah. Profesionalitas kepala sekolah menjadi syarat mutlak terwujudnya 

sekolah yang berdaya saing tinggi.
3
 

Pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan-

tindakan yang perlu diambil guna mencapai tujuan kelompoknya. Akan tetapi 

                                                 
2
 Abdullah Munir, Menjadi Kepala Sekolah Efektif  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 16. 

3
 Jamal Ma'mur Asmuni. Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional. (Jogjakarta : DIVA 

Press, 2012), 9. 
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kemampuan tersebut tidak hanya dalam mengambil keputusan saja. Manajer 

harus mampu memanfaatkan situasi yang unik dan faktor-faktor interaksi, 

supaya mendapatkan cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan 

mencapai tujuan kelompok sambil memperkecil responsi negatif yang tidak 

perlu.
4
 Pemimpin yang efektif selalu menyadari bahwa anggota organisasinya 

merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga karena dikaruniai  

otak dan akal fikiran, sehingga pemimpin selalu berupaya menggali, 

memanfaatkan dan meningkatkan kreatifitas anggotanya untuk mencapai 

prestasi yang tinggi.  

Kinerja guru yang tinggi merupakan perwujudan dari kualitas guru. 

Hal ini cukup penting dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Dengan kinerja 

yang tinggi berarti para guru benar-benar dapat berfungsi sebagai pendidik 

yang tepat guna dan berhasil sesuai dengan sasaran-sasaran organisasi yang 

hendak dicapainya. 

Apabila tujuan peningkatan  kinerja para guru dapat terpenuhi, 

maka tujuan pembangunan yang sesuai dengan pancasila, UUD 1945 beserta 

tujuan Pendidikan Nasional akan segera tercapai, begitu juga dengan 

terwujudnya siswa berprestasi diberbagai bidang, akademik maupun non-

akademik. 

Sekolah Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo merupakan lembaga 

pendidikan yang ikut berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa demi 

suksesnya tujuan pembangunan nasional Indonesia. SMP Muhammadiyah 4 

Balong pada tahun pelajaran 2014-2015 sering mendapatkan penghargaan 

                                                 
4
 J.Smith, D.F.M, Prinsip-prinsip Manajemen (Jakarta : PT Bumi Aksara,2009), 12. 
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pada berbagai bidang mata pelajaran, seni dan bidang non-akademik lainnya. 

Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa para guru telah berhasil dalam usaha 

mencapai tujuan sekolah. Keberhasilan para guru dalam mencapai tujuan 

sekolah tersebut merupakan salah satu prestasi kinerja yang ditunjukkan oleh 

guru yang berasal dari kemampuan dan motivasi yang dimilikinya. 

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai 

pemimpin suatu lembaga pendidikan yang selalu menggerakkan, 

mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada para guru untuk bersungguh-

sungguh dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan bersama. Berawal dari fakta dan paparan latar belakang masalah di 

atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mewujudkan prestasi siswa di SMP 

Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 ”.  

 

B. Fokus Penelitian 

Melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

penelitian ini difokuskan pada peran kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

mewujudkan prestasi siswa di SMP Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo 

tahun pelajaran 2014-2015. 
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C. Rumusan Masalah   

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah dalam membentuk 

lingkungan sebagai upaya untuk mewujudkan prestasi siswa ? 

2. Bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah dalam merancang 

instrument sebagai upaya untuk mewujudkan prestasi siswa ? 

3. Bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kinerja guru sebagai upaya untuk mewujudkan prestasi siswa ? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana model kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam membentuk lingkungan sebagai upaya 

mewujudkan prestasi siswa di SMP Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran kepemimpinan 

kepala madrsah dalam merancang instrument sebagai upaya mewujudkan 

prestasi siswa di SMP Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo. 

3. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran kepemimpinan 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru sebagai upaya untuk 

mewujudkan prestasi di SMP Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo.  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sesuai dengan masalah yang 

penulis teliti pada konteks penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak yang terkait baik secara teoritis maupun praktis. Adapun 

manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan manfaat kepada teori-teori kepemimpinan terutama 

kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen sumber daya manusia. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

a. Bagi sekolah khususnya bagi kepala sekolah dapat digunakan sebagai 

informasi atau pertimbangan guna meningkatkan prestasi siswa di 

SMP Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo. 

b. Memberikan kontribusi sebagai bahan masukan kepala sekolah dalam 

memberikan arahan dan motivasi bawahannya . 

c. Memberikan kontribusi kepada SMP Muhammadiyah 4 Balong 

Ponorogo  sebagai cermin dari apa yang telah dilakukan oleh Kepala 

Sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  

d. Selain itu manfaat penelitian akan dijadikan sebagai pedoman bagi 

kepala sekolah dan komite sekolah dalam mengambil kebijakan- 

kebijakan lembaga khususnya yang berkenaan dengan manajemen 

sumber daya manusia di SMP Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo. 

e. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan 

untuk masyarakat pada umumnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan di atas yaitu penelitian ini berusaha untuk mendapatkan 



9 

 

informasi yang lengkap dan mendalam mengenai peran kepemimpinan 

kepala sekolah dalam mewujudkan prestasi siswa di SMP Muhammadiyah 

4 Balong Ponorogo tahun pelajaran 2014-2015. Maka dari itu, peneliti 

menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif.  

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peritilahanny.
5
   

Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa 

kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda 

yang diamati sampai detainya agar dapat ditangkap makna tersirat dalam 

dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut seharusnya asli, namun 

apabila yang asli susah didapat, fotocopy atau tiruan tidak terlalu menjadi 

masalah, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat 

kedudukannya.
6
 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan 

informasi dalam bentuk kata-kata atau keterangan-keterangan dengan tidak 

memerlukan perhitungan.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, 

partisipan penuh sekaligus pengumpul data yang mana informan 

                                                 
5
 Hadi, Amirul dan H. Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung : CV. 

Pustaka Setia, 1998), 36. 
6
 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 22. 
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mengetahui bahwa peneliti melakukan penelitian agar mempermudah 

dalam melakukan pengumpulan data. Adapun instrument yang lain hanya 

sebagai penunjang. 

3. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 4 Balong 

Ponorogo berlokasi di Kecamatan Balong. Tepatnya di jalan Pemuda, 

No.11, terletak dikelurahan Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten 

Ponorogo Propinsi Jawa Timur.  

Adapun hal yang memotivasi peneliti menjadikan SMP 

Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo sebagai lokasi penelitian ini adalah 

karena Penulis merupakan bagian dari warga Sekolah tersebut yang secara 

langsung memperhatikan dan mengamati peran kepemimpinan Kepala 

sekolah dalam mewujudkan prestasi siswa.  

4. Sumber Data Penelitian  

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data 

diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara 

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu 

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan.
7
 

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk 

variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan dalam sebuah 

penelitian subjek penelitian  merupakan sesuatu yang kedudukannya 

                                                 
7
 Ibid, 22. 
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sangat sentral karena pada subjek penelitian-penelitian itulah  data tentang 

variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti. 

Sehingga dalam penelitian  ini diambil sampel dari bagian objek 

yang akan diteliti tepatnya di SMP Muhammadiyah 4 Balong, adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertama. Data primer 

dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 

peneliti dengan berbagai informan, yakni : 

1) Kepala SMP Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo. 

2) Wakil Kepala Sekolah (Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana & 

Humas) SMP Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo. 

3) Sebagian Guru/Ustad yang menjadi tenaga pendidik di SMP 

Muhammadiyah 4 Balong 

4) Siswa SMP Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo yang berprestasi. 

5) Sebagian wali murid SMP Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo. 

b. Data sekunder  

Data sekunder biasanya telah disusun dalam bentuk dokumen-

dokumen. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang 

diperoleh secara langsung oleh penulis dari pihak yang berkaitan, 

berupa data dan surat-surat, seperti notulen rapat perkumpulan sampai 

dokumen resmi dari berbagai instasi pemerintah. Data dalam penelitian 

ini juga berupa dokumen tentang sejarah dan profil SMP 
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Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo, Visi & Misi, Kurikulum, dan 

Kegiatan siswa serta berbagai literatur yang relevan yang berkaitan 

dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

5. Pengumpulan Data Penelitian  

Untuk mendapatkan data yang cukup dan sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data yang mana satu sama lainnya saling melengkapi, 

metode tersebut antara lain :  

a. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. 

Pengamatandan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada 

bersama objek yang diselidiki (observasi langsung) dan pengamatan 

yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang 

akan diselidiki ( observasi tidak langsung).
8
 

Teknik observasi dapat dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya observasi partisipan dan nonpartisipan. Observasi 

partisipan yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer 

dengan cara ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang 

akan diobservasi. Sedangkan observasi nonpartisipan, observer tidak 

ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah 

berkedudukan selaku pengamat. 

                                                 
8
 Hadi, Drs. Amirul dan Drs. H. Haryono. Metodologi Penelitian Pendidikan….., 129. 
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Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan 

metode observasi partisipan. Dengan metode ini, Penulis melakukan 

pengumpulan data dengan melibatkan diri langsung kedalam sistuasi 

dimana peristiwa itu berlangsung yaitu di SMP Muhammadiyah 4 

Balong Ponorogo. Keterlibatan penulis dalam peristiwa tersebut yaitu 

penulis sebagai tenaga kependidikan, sehingga penulis dapat mengamati 

dan menilai secara langsung terhadap peran kepemimpinan kepala 

sekolah dalam mewujudkan prestasi siswa. Sedangkan yang menjadi 

objek obeservasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, 

siswa wali murid dan lingkungan sekolah. Dan yang menjadi sasaran 

observasi adalah peran kepemimpinan kepala sekolah, guru dan situasi 

sekolah dalam rangka untuk mendapatkan kelengkapan penelitian. 

b. Interview  

Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan jawab dengan lisan. 

Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi 

(interviewee).
9
 

Secara garis besar ada dua macam pedoman interview/ 

wawancara yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar 

yang akan ditanyakan. Sedangkan wawancara terstruktur adalah 

                                                 
9
 Ibid, 135 
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wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai chek-

list.
10

 

Dalam hal ini, penulis menggunakan wawancara  semi 

struktural. Penulis menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah 

terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk menggorek 

keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa 

meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan 

mendalam. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainnya.
11

 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 

hal-hal yang berhubungan dengan penelitian seperti : data prestasi 

siswa, dokumentasi kinerja kepala sekolah, gambaran umum SMP 

Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo dan lain sebagainya.  

6. Analisis Data Penelitian  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulannya dapat diceritakan kepada 
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orang lain. Aktivitas dalam analisis data, meliputi data reduction, data 

display, dan coclusion. 

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut :
12

  

Bagan I 
 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

a. Reduksi data 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan memilah-milah data yang 

sudah disusun dalam laporan kegiatan lapangan dengan tujuan untuk 

menemukan hal-hal pokok dalam peranan kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap keberhasilan sekolah.` 

b. Penyajian data 

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengujian atau kesimpulan 

yang telah diambil atau disusun untuk dibandingkan dengan teori-teori 

yang relevan. Pemantapan pengujian kesimpulan dihubungkan dengan 

data awal melalui kegiatan member check, sehingga akan menghasilkan 

suatu penelitian yang bermakna. 

 

                                                 
12

 Miftahul Ulum dkk, Buku Pedoman Penulisan Skripsi: Syariah, tarbiyah, Ushuluddin, 

(Ponorogo: p2mp, 2009), 35. 
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c. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Pada tahap ini peneliti membuat rangkuman hasil temuan 

penelitian secara sistematis sehingga pola dan fokus peranan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap keberhasilan sekolah mudah 

diketahui. Melalui kesimpulan data mengenai peranan kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap keberhasilan sekolah, data-data tersebut diberi 

makna yang relevan dengan fokus penelitian. 

7. Pengecekan Kredibilitas Data 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan trianggulasi. Teknik tiangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu.
13

 Teknik ini dipilih peneliti karena digunakan 

untuk membandingkan hasil temuan penelitian terhadap teori yang berlaku 

agar penelitian dapat terpercaya. 

8. Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada 4 tahapan: 

a. Tahapan pra lapangan, meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

mengurus perizinan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian. Tahap ini dilakukan pada tanggal 24 November 2014 

                                                 
13

 Moleong, metodologi Penelitian, …177. 
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b. Tahap pekerjaan di lapangan, meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta dengan 

memanfaatkan informan untuk mengumpulkan data lapangan. 

c. Tahap analisis, meliputi: analisa selama di lokasi penelitian dan analisa 

terhadap data yang diperoleh. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
14

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah para 

pembaca dan menelaah isi kandungan yang ada dalam skripsi ini, adapun 

sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan merupakan kesatuan 

yang utuh. 

Adapun sistematika skripsi ini adalahsebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam pembahasan bab ini dipaparkan antara lain : 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : Landasan Teori 

Pembahasan yang terdapat dalam bab ini merupakan 

landasan teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan 

hasil penelitian dan pemandu penelitian agar fokus penelitian 

dalam skripsi ini sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

                                                 
14
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Adapun isi dalam bab ini adalah pengertian kepemimpinan 

kepala sekolah, model/gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

fungsi dan peran kepemimpinan kepala sekolah dan pengertian  

prestasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi siswa 

BAB III : Temuan Penelitian 

Bab ini tentang penyajian data yang meliputi data 

umum dan deskripsi data. Data umum yang ada kaitannya 

dengan lokasi penelitian terdiri dari visi dan misi sekolah, 

sejarah singkat berdirinya sekolah, letak geografis, struktur 

organisasi guru, karyawan, serta siswa, sarana dan prasarana, 

tata tertib sekolah, dan kurikulum dan kegiatan SMP 

Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo), penyajian dan analisa 

data, dan terakhir berisi tentang diskusi dan interpretasi. 

BAB IV : Analisis Data 

Pembahasan dan uraian secara terperinci hasil 

pengumpulan data berdasarkan sub pokok permasalahan 

dalam penelitian ini, model kepemimpinan kepala sekolah 

dalam membentuk lingkungan sebagai upaya untuk 

mewujudkan prestasi siswa, peran kepemimpinan kepala 

sekolah dalam merancang instrument sebagai upaya untuk 

mewujudkan prestasi siswa, dan peran kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru sebagai upaya 

untuk mewujudkan prestasi siswa. 
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BAB V : Penutup 

Pada bagian ini berisi kesimpulan atau pernyataan 

singkat yang disarikan dari analisis dan diskusi interpretasi 

hasil penelitian dan pembahasan untuk membuktikan 

kebenaran temuan dalam skripsi ini serta sekaligus 

memberikan saran dalam bentuk rekomendasi konkrit sebagai 

tindak lanjut dari hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

a. Pengertian Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Pada hakikatnya kepemimpinan adalah suatu bentuk proses 

mempengaruhi dan perilaku untuk memenangkan hati, pikiran, dan 

tingkah laku orang lain. Namun, pada umumnya definisi tentang 

kepemimpinan akan dikaitkan dengan proses perilaku memengaruhi 

orang lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 

Artinya, bentuk kepemimpinan merupakan suatu proses dimana 

seseorang memainkan pengaruh atas orang lain dengan menginspirasi, 

memotivasi, dan mengarahkan aktifitas mereka untuk mencapai 

sasaran yang telah dicanangkan.
15

 

Disebutkan juga dalam buku “Kepemimpinan Pendidikan dan 

Kecerdasan Spiritual” menyatakan bahwa Kepemimpinan adalah 

suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau 

bekerja sama (mengolaborasi dan mengelaborasi potensinya) untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16

 Mereka juga menyatakan 

bahwa kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama 

di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai 

wewenang untuk memberikan pengarahan dan mempengaruhi 

                                                 
15

 Bahar Agus Setiawan dan Abd. Muhith,  Transformastional Leadership. (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2013), 13. 
16

 Abd Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual. 

(Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 89. 
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anggotanya. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat 

memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat 

memengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya 

sehingga terjalin hubungan social yang saling berinteraksi antara 

pemimpin dan anggotanya. Namun di satu sisi, pemimpin harus sadar 

bahwa semua aspek yang berada di bawahannya harus diberlakukan 

secara humanity untuk mengurangi atau mengeliminasi konflik dalam 

organisasi tersebut.
17

 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam 

menetukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk 

mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan 

budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interprestasi mengenai 

peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-

aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama 

dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-

orang di luar kelompok atau organisasi.
18

 

Menurut Mc. Gregor, kepemimpinan memiliki cakupan yang 

luas dalam organisasi sebagai berikut: Kepemimpinan berkembang 

seiring dengan peran apa yang sedang dilakukan seorang pemimpin 

terhadap organisasinya. Kepemimpinan mencakup kemampuan 

mengelola semua dimensi hubungan antara anggota organisasi yang 

kadang tidak menemukan batas-batas rasional meski dimensi 
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 Ibid., 91. 
18

 Mulyadi, 2010. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan Budaya Mutu, 

(Malang : UIN- Maliki Press, 2010), 1. 
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birokratis selalu berlangsung sebagai upaya memecahkan masalah-

masalah rutinitas organisasi. Disebabkan hubungan sosial, budaya, 

emosi secara terus-menerus dalm organisasi secara nampak  atau 

tidak. Kondisi ini mempengaruhi peran kepemimpinan untuk selalu 

berkembang dinamis dalm memimpin organisasi tersebut. Untuk itu 

oraganisasi butuh kepemimpinan yang mampu menangkap dan 

memahami seacara mendalam dimensi-dimensi individual dan 

kelompok dalam organisasi.
19

 

Selain itu beberapa pakar menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepemimpinan diantaranya, seperti yang tertulis dalam 

tabel berikut :  

Tabel I 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kepemimpinan.
20

 

No Nama Pakar Faktor-faktor Yang mempengaruhi 

1. 
Mary Parker 

Follett 

1. Pemimpin itu sendiri  (Internal) 

2. Pengikut/Bawahan 

(Instrumental/eksternal) 

3. Situasi (inviromental input) 

2. Keit Davis 

Kecerdasan, Kedewasaan. Keluasan 

hubungan social, motivasi diri dan, 

dorongan berprestasi dan sikap-sikap 

hubungan manusiawi 

3. Ruslan Abdulgani 
Menggunakan pikiran, rohani 

(Spiritual), Jasmani 

4. Gerungan 

Memiliki penglihatan social, 

kecakapan berfikir abstrak, 

keseimbangan emosi. 

5. H. Fayol 
Sehat, cerdas, setia, jujur, 

berpendidikan, berpengalaman. 

6. GR. Terry 

Kekuatan (penuh energi, kestabilan 

emosi, dorongan pribadi, ketrampilan 

berkomunikasi, kemampuan teknis, 

dll. 

7. Ordwey Teed Penuh energy, jujur, punya keahlian, 
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Jagad 'Alimussirry, 2012), 97. 
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punya keyakinan 

8. 
Franz Magnis 

Suseno 

Keyakinan yang pada hakekatnya 

bersifat spiritual 

9. H. Hadari Nawawi 

1. Nilai-nilai mutlak bersumber dari 

agama, tidak saja menjadi control. 

Tetapi banyak juga yang 

mempedomaninya sebagai pembuatan 

keputusan, terutama dalam 

menghindari perencanaan perilaku 

tidak jujur dan yang menyalahi aturan. 

2. Nilai-nilai nisbi, nilai-nilai filsafat dan 

sosial yang diciptakan manusia, 

misalnya : kebiasaan, adat istiadat, 

hukumyuridis formal, dan 

peraturan/tata tertib organisasi yang 

tidak bertentangan dengan hukum 

kodrat. 

 

Bahar Agus Setiawan, mengilustrasikan beberapa faktor yang 

mempunyai pengaruh positif terhadap proses kepemimpinan dalam 

bentuk gambar sebagai berikut:
21

  

Bagan II 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepemimpinan 

 Penghargaan dan 

Perilaku Atasan 

(2) 

 

Kepribadian, 

Pengalaman 

Masa Lalu, dan 

Harapan 

(1) 

 

Kebutuhan 

Tugas 

(4) 

 

Efektifitas 

Kepemimpinan 

 

Iklim dan Kebijakan 

Organisasi 

(5) 

 

Harapan dan Perilaku 

Rekanan 

(6) 

 Karakteristik, 

Harapan, 

dan Perilaku 

Bawahan 

(3) 
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Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan pada tingkat 

Sekolah memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan 

mutu pendidikan di Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. 

Tumbuh kembangnya semangat kerja para guru dan karyawan 

tergantung pada kinerja kepala Sekolah, komunikasi antarpribadi 

kepala Sekolah, serta kemampuan dalam memimpin Sekolah.
22

 

Kegagalan dan keberhasilan Sekolah banyak ditentukan oleh kepala 

Sekolah/Sekolah, karena kepala Sekolah merupakan pengendali dan 

penentu arah yang hendak ditempuh oleh Sekolah menuju tujuannya.
23

 

Keberhasilan kepemimpinan kepala Sekolah/Sekolah pada 

hakekatnya berkaitan dengan tingkat kepedulian seorang pemimpin 

tersebut terlibat pada kedua orientasi, yaitu pertama, apa yang dicapai 

oleh organisasi (organizational achievement) dan kedua, pembinaan 

terhadap organisasi (organizational maintenance). Kedua orientasi ini 

kemudian dijadikan indikator untuk mengetahui keberhasilan 

kepemimpinan kepala Sekolah yakni :
24

 

1) Organizational achievement menyangkut produk Sekolah 

meningkat, berkualitas, keuntungan dana meningkat, program 

inovatif terwujud. 

2) Organizational maintenance menyangkut bawahan puas, 

termotivasi dan semangat. 
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b. Model/Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Gaya artinya sikap, gerakan tingkah laku, sikap yang elok, 

gerak-gerik yang bagus, kekuatan kesanggupan untuk berbuat baik. 

Sedangkan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang 

digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sarana 

organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang 

pemimpin baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh 

bawahannya.
25

 

Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu pertama, 

gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan tugas 

secara efektif dan efisien, agar mampu mewujudkan tujuan secara 

efektif dan efisien, agar mampu mewujudkan tujuan secara maksimal ; 

kedua, gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan 

hubungan kerja sama ; dan ketiga, gaya kepemimpinan yang berpola 

mementingkan hasil yang dapat dicapai dalam rangka mewujudkan 

tujuan organisasi. Di sini pemimpin menaruh perhatian yang besar dan 

memiliki keinginan  yang kuat, agar setiap anggota berprestasi 

sebesar-besarnya.
26

  

Mardiyah, mengutip pendapat Stephen P. Robbins model 

kepemimpinan sebagai berikut :
27

 

                                                 
25

 Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan Budaya Mutu, (Malang 

: UIN- Maliki Press, 2010), 41. 
26

 Bahar Agus Setiawan dan Abd. Muhith, Transformastional Leadership, 30. 
27

 Mardiyah, Kepemimpinan Kiai dalam memelihara Budaya Organisasi, (Malang : Aditya 

Media Publishing, 2012), 41. 



26 

 

1). Traits model of leadership (1900-an – 1950-an) yang lebih 

banyak meneliti tentang watak individu yang melekat pada diri 

para pemimpin , seperti kecerdasan, kejujuran, kematangan, 

ketegasan, status social dan lain-lain. 

2). Model of situational leadership (1970-an – 1980-an) yang lebih 

fokus pada faktor situasi sebagai variable penentu kemampuan 

kepemimpinan. 

3). Model of effective leaders (1960-an – 1980-an). Model ini 

mendukung asumsi bahwa pemimpin yang efektif adalah 

pemimpin yang mampu menangani aspek organisasi dan 

manusianya sekaligus. 

4). Contingency model (1960-an – 1980-an). Sekalipun dianggap 

lebih sempurna dibandingkan model-model sebelumnya dalam 

memahami aspek kepemimpinan dalam organisasi, namun belum 

dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang 

paling efektif antara karakteristik pribadi, tingkah laku pemimpin, 

dan variable situasional. 

5) Model of transformational leadership (1970-an – 1990-an). 

Model ini dinilai lebih mampu menangkap fenomena 

kepemimpinan dibanding model-model sebelumnya. Bahkan 

banyak peneliti dan praktisi menajemen sepakat bahwa model ini 

merupakan konsep kepemimpinan yan terbaik dalam 

menguraikan karakteristik pemimpin. Konsep ini pun dinilai telah 
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mengintegrasikan dan sekaligus menyempurnakan ide-ide yang 

dikembangkan dalam model-model sebelumnya. 

Menurut Bahar Agus Setiawan, menyebutkan beberapa 

model kepemimpinan, antara lain :
28

 

 

1).  Kepemimpinan Kharismatik 

Kharisma berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai 

arti berkat yang terinspirasi secara agung. Ada juga yang 

mengartikan keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan 

kemampuan luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk 

membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat 

terhadap dirinya; atribut kepemimpinan yang didasarkan atas 

kualitas kepribadian individu. Mereka juga menyebutkan 

beberapa perilaku kepemimpinan kharismatik yaitu :  

a). Perilakunya dirancang untuk menciptakan kesan diantara 

bawahannya bahwa pemimpin tersebut adalah kompeten. 

b). Menekankan pada ideologis yang menghubungkan misi 

kelompok kepada nilai-nilai atau cita-cita serta aspirasi yang 

yang berakar dan mendalam yang dirasakan bersama oleh 

bawahannya. 

c). Menetapkan suatu contoh perilaku mereka sendiri agar diikuti 

oleh bawahannya. 
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d). Mengomunikasikan harapan-harapan yang tinggi tentang 

kenerja para pengikut dan mengekspresikan rasa percaya 

pada bawahannya. 

e). Menimbulkan motivasi yang relevan bagi misi kelompok. 

2). Kepemimpinan Kultural 

Kepemimpinan kultural adalah kepemimpinan yang 

mempunyai ideologi keberpihakan terhadap budaya atau nilai-

nilai yang sudah ada sebelumnya. Nilai-nilai tersebut kemudian 

dielaborasikan atau dikolaborasikan untuk menemukan 

kesesuaian dengan arus perubahan zaman. Namun, bila nilai 

tersebut kurang menarik atau cenderung menghambat dia akan 

memodifikasinya tanpa mengubah identitas aslinya sehingga akar 

jati diri budayanya tidak hilang. 

3). Kepemimpinan Partisipatif 

Kepemimpinan partisipatif berkaitan erat dengan 

penggunaan berbagai macam prosedur pengambilan keputusan 

yang memberikan kepada orang lain suatu pengaruh tertentu 

apalagi terhadap keputusan-keputusan pemimpin tersebut. Pada 

intinya kepemimpinan partipatif adalah kepemimpinan yang 

selalu melibatkan seluruh elemen organisasi dalam mengambil 

kebijakan organisasi. Titik tekannya hanya kepada penggunaan 

partisipasi mereka, pemimpin hanya akan menjadi seseorang yang 

melegalkan apa yang menjadi keputusan semua pihak. 
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Mereka menyebutkan ciri-ciri gaya kepemimpinan 

partisipatif, yaitu diantaranya : 

a).  Pemimpin melakukan komunikasi dua arah. 

b). Secara aktif mendengar dan respons segenap kesukaran 

bawahan. 

c). Mendorong bawahan untuk menggunakan kemampuan secara 

operasional. 

d). Melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. 

e). Mendorong bawahan untuk berpartisipasi 

f). Tingkat kematangan bawahan dari sedang ke tinggi. 

4). Kepemimpinan Transformasional  

Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan 

seorang pemimpin bekerja dengan dan atau melalui orang lain 

untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan 

target capaian yang telah ditetapkan. Sumber daya dimaksud 

dapat berupa SDM, fasilitas, dana, dan faktor-faktor ekternal 

keorganisasian.  

Konsep awal dari kepemimpinan trasformasional ini 

dikemukakan oleh James Mac Gregor Burn yang secara eksplisit 

mengangkat suatu teori bahwa kepemimpinan transformasional 

adalah sebuah proses dimana pimpinan dan para bawahannya 

berusaha untuk mencapai tingkat moralitas dan motivasi yang 
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lebih tinggi. Beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas 

kepemimpinan trasformasional, antara lain : 

a).  Mempunyai visi yang besar dan memercayai intuisi. 

b).  Menempatkan diri sebagai motor penggerak perubahan. 

c). Berani mengambil resiko dengan pertimbangan yang matang. 

d). Memberikan kesadaran pada bawahan akan pentingnya hasil 

pekerjaan. 

e). Memiliki kepercayaan akan kemampuan bawahan. 

f). Fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman baru. 

g). Berusaha meningkatkan motivasi yang lebih tinggi dari pada 

sekedar motivasi yang besifat materi. 

h). Mendorong bawahan untuk menempatkan kepentingan 

organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan. 

i). Mampu mengartikulasikan nilai inti (budaya / tradisi) untuk 

membimbing perilaku mereka. 

Disamping itu Jamal Ma’mur Asmani juga 

mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 

ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut :
29

 

a).  Mengindentifikasikan dirinya sebagai agen perubahan atau 

pembaruan. 

b). Memiliki sifat pemberani. 

c). Mempercayai orang lain. 
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d). Bertindak atas dasar system nilai (bukan atas kepentingan 

individu) 

e). Meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus 

sepanjang hayat. 

f). Memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, 

tidak jelas, dan tidak menentu. 

g). Memiliki visi ke depan 

Mardiyah, mengutip pendapat J.M. Burns dalam 

bukunya yang berjudul “ Leadership “ menyatakan bahwa proses 

transformasional dapat terlihat melalui sejumlah perilaku 

kepemimpinan seperti :
30

 

a) Attributed charisma 

Karisma secara tradisional dipandang sebagai hal 

yang bersifat inheren dan hanya dimiliki oleh pemimpin-

pemimpin kelas dunia. Namun beliau mengungkapkan 

karisma bisa saja dimiliki oleh pimpimam di level bawah dari 

sebuah organisasi. Pemimpin yang memiliki ciri tersebut 

memperlihatkan visi, kemampuan, dan keahliannya serta 

tindakan yang lebih mendahulukan kepentingan organisasi 

dan kepentingan orang lain (masyarakat) daripada 

kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pemimpin karismatik 

dijadikan suri tauladan, idola, dan model panutan oleh 

bawahannya, yaitu idealized influence. 
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b) Idealized influence 

Pemimpin transformasional berupaya mempengaruhi 

bawahannya melalui komunikasi langsung dengan 

menekankan pentingnya nilai-nilai, asumsi, komitmen dan 

keyakinan, serta memiliki tekad untuk mencapai tujuan 

dengan senantiasa mempertimbangkan akibat-akibat moral 

dan etik dari setiap keputusan yang dibuat. Dia 

memperlihatkan kepercayaan pada cita-cita keyakinan dan 

nila-nilai hidupnya. Dampak nya adalah dikagumi, dipercaya, 

dihargai, dan bawahan  berusaha mengidentikkan diri 

dengannya. 

c) Inspirational motivation 

Pemimpin transformasional bertindak dengan cara 

memotivasi dan menginspirasi keapda bawahan melalui 

pemberian arti dan tantangan terhadap tugas 

bawahan.bawahan turut berpartisipasi secara optimal dalam 

hal gagasan-gagasan, memberi visi mengenai keadaan 

organisasi masa depan yang menjanjikan harapan yang jelas 

dan trasparan. Dengan demikian diharapkan dapat 

meningkatkan semangat kelompok, antusiasme dan optimism 

dikorbankan sehingga harapan-harapan itu menjadi penting 

dan bernilai bag mereka dan perlu di realisasikan melalui 

komitmen yang tinggi. 

d) Intellectual stimulation 
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Pemimpin mendorong bawahan untuk memikirkan 

kembali cara kerja dan mencari cara-cara kerja baru dalam 

menyelesaikan tugasnya. Sehingga bawahan merasa 

pimpinan menerima dan mendukung mereka untuk 

memikirkan cara-cara kerja mereka, mencari cara-cara baru 

dalam menyelesaikan tugas, dan merasa menemukan cara-

cara kerja baru dalam mempercepat tugas-tugas mereka. 

e) Individualized consideration 

Pimpinan memberikan perhatian pribadi kepada 

bawahannya, diantaranya memperlakukan mereka sebagai 

pribadi yang utuh dan menghargai sikap peduli mereka 

terhadap organisasi. 

c. Fungsi dan Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dinas Pendidikan telah menetapkan bahwa kepala Sekolah 

harus melaksanakan pekerjaannya sebagai educator, manajer, 

administrator, dan supervisor (EMAS). Dalam perkembangan 

selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan 

zaman. Kepala Sekolah juga harus mampu berperan sebagai leader, 

inovator, dan motivator di Sekolahnya. Dengan demikian dalam 

paradigma baru manajemen pendidikan, kepala Sekolah sedikitnya 

harus mampu berfungsi sebagai edukator, administrator, supervisor, 

leader, inovator, dan motivator yang disingkat EMASLIM.
31

 

1).  Kepala Sekolah sebagai Edukator (Pendidik)  
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Sebagai pendidik, kepala Sekolah berperan dalam 

pembentukan karakter yang didasari nilai-nilai pendidik. Dalam 

hal tersebut, kepala Sekolah harus memiliki kemampuan 

mengajar atau membimbing siswa, membimbing guru, 

mengembangkan guru dan mengikuti perkembangan di bidang 

pendidikan.
32

 

Memahami arti pendidik tidak cukup berpegang pada 

konotasi yang terkandung dalam definisi pendidik, namun harus 

dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, sarana 

pendidikan, dan bagaimana strategi pendidikanitu dilaksanakan. 

Demi kepntingan tersebut kepala Sekolah harus berupaya 

menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat 

macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, dan artistik.
33

 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan kepala Sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru sebagai pendidik, khususnya 

dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan prestasi 

siswa antara lain sebagai berikut:
34

 

a) Mengikutsertakan guru-guru dalam penataran, untuk 

menambah wawasan para guru. Kepala Sekolah juga 

memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 
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b) Kepala Sekolah harus berusaha menggerakkan tim evaluasi 

hasil belajar siswa untuk lebih giat bekerja, kemudian 

diumumkan secara terbuka dan diperlihatkan di papan 

pengumuman. 

c) Menggunakan waktu belajar secara efektif di Sekolah, 

dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan 

mengkhiri pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan, 

serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk 

kepentingan pembelajaran. 

2).  Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Dalam hal ini, kepala Sekolah harus memiliki strategi 

yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui 

kerjasama, memberi kesempatan kepada para tenaga 

kependidikan untuk meningkatkan profesinya dan mendorong 

keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan 

yang menunjang program Sekolah.
35

 

Sebagai Manager, kepala Sekolah berperan mengelola 

sumber daya untuk mencapai tujuan institusi secara efektif  dan 

efisien, sehingga kepala Sekolah harus memiliki: 
36

 

a).  Kemampuan menyusun program 

b). Kemampuan menyusun organisasi Sekolah 

c). Kemampuan menggerakkan guru 

d). Kemampuan mengoptimalkan sarana pendidikan 
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3). Kepala Sekolah sebagai Administrator  

Kepala Sekolah berperan mengola dan mengatur tata 

laksana sistem administrasi di Sekolah, sehingga bisa lebih efektif 

dan efisien. Oleh karena itu, Kepala Sekolah harus memiliki 

kemampuan: mengelola administrasi PBM/BK, administrasi 

kesiswaan, administrasi ketenagaan, administrasi keuangan, 

administrasi sarana dan prasarana, dan administrasi persuratan.
37

 

Kepala Sekolah sebagai administrator memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan 

administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan 

pendokumenan seluruh program Sekolah. Secara spesifik, kepala 

Sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, 

mengelola administrasi siswa, mengelola administrasi personalia, 

mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola 

administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan. 

Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar 

dapat menunjang produktifitas Sekolah.
38

 

4). Kepala Sekolah sebagai Supervisor  

Kepala Sekolah sebagai supervisor berperan dalam upaya 

membantu mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga 

kependidikan lainnya.
39
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Kepala Sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan 

dalam kemampuan menyusun, dan melaksanakan program 

supervisi pendidikan, serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan 

menyusun program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam 

penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program 

supervisi untuk kegiatan  ekstrakulikuler, pengembangan program 

supervisi perpustakaan, laboratorium, dan ujian.
40

  

5). Kepala Sekolah sebagai Leader  

Kepala Sekolah sebagai leader  harus mampu 

memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan 

tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan 

mendelegasikan tuga. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala 

Sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian, 

pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi 

Sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan 

berkomunikasi.
41

  

a) Kepribadian kepala Sekolah sebagai leader akan tercermin 

dalam sifat-sifat, jujur, percaya diri, tanggungjawab, berani 

mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar,  emosi yang 

stabil dan teladan. 

b) Pengetahuan kepala Sekolah terhadap tenaga kependidikan 

akan tercermin dalam kemampuan memahami pendidik dan 

tenaga kepandidikan, memahami kondisi dan karakteristik 
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siswa, menyusun program pengembangan tenaga 

kependidikan, dan menerima masukan saran dan kritik dari 

berbagai pihak untuk meningkatkan kepemimpinannya 

c) Pemahaman terhadap visi dan misi akan tercermin dari 

kemampuannya untuk mengembangkan visi dan misi Sekolah 

serta melaksanakan program untuk mewujudkan visi dan misi 

ke dalam tindakan. 

d) Kemampuan mengambil keputusan akan tercermin dari 

kemampuannya dalam mengambil keputusan bersama, 

mengambil keputusan untuk kepentingan internal Sekolah 

dan eksternal Sekolah. 

e) Kemampuan berkomunikasi akan tercermin dari 

kemampuannya untuk berkomunikasi secara lisan dengan 

dengan bawahannya, menuangkan gagasan dalam bentuk 

tulisan, berkomunikasi secara lisan dengan peserta didik, dan 

berkomunikasi secara lisan dengan orang tua siswa dan 

masyarakat sekitar lingkungan sekolah.
42

 

6). Kepala Sekolah sebagai Inovator  

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

innovator, kepala Sekolah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, 

mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, 

memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di 
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Sekolah, dan mengembangkan model-model  pembelajaran yang 

inovatif.
43

 

Jamal Ma’mur Asmani mengungkapkan bahwa kepala 

Sekolah adalah pribadi yang dinamis dan kreatif yang tidak 

terjebak dalam rutinitas. Dalam hal ini, kepala Sekolah harus 

memiliki kemampuan untuk :
44

 

a). Melaksanakan reformasi (perubahan untuk lebih baik). 

b). Melaksanakan kebijakan terkini di bidang pendidikan. 

7). Kepala Sekolah sebagai Motivator  

Kepala Sekolah harus mampu memberi dorongan/ 

motivasi kepada seluruh bawahannya, sehingga mereka dapat 

berkembang secara professional. Oleh sebab itu, kepala Sekolah 

harus memiliki kemampuan untuk Mengatur linkungan kerja 

(fisik), Mengatur suasana kerja/belajar, dan Member keputusan 

kepada warga sekolah.
45

 

Sebagai motivator, kepala Sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para 

tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan 

fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan 

lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan 
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secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui 

pengembangan Pusat Sumber Belajar.
46

 

d. Kompetensi dan Strategi-Strategi dalam Kepemimpinan Kepala 

Sekolah  

Jamal Ma’mur Asmani mengungkapkan dalam bukunya 

bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Sekolah 

yaitu :
47

 

1) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian artinya kepala Sekolah 

hendaknya memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga 

dipercaya oleh atasan dan bawahan. Kepala Sekolah tidak 

mempunyai cacat moral, seperti korupsi, molima (main judi, main 

perempuan, mencuri, membunuh, dan minum minuman keras), 

terjerat kasus narkoba dan lain sebagainya. Kompetensi ini juga 

bermanfaat untuk mencapai keseimbangan emosi ketika 

menghadapi masalah apa pun, di samping agar mempunyai 

kewibawaan tinggi dalam memimpin bawahan. 

2) Kompetensi Manajerial 

Kompetensi manajerial menjadi keniscayaan supaya 

kepala Sekolah mampu merancang, mengorganisasi, 

mengevaluasi, dan memperbaiki proses pengelolaan  Sekolah 

dengan baik dan professional. Ada job description yang jelas 

secara delegasi, otonomi masing-masing bagian, pola komunikasi 
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yang intensif, keterbukaan informasi, serta partisipasi aktif dalam 

merancang, melaksanakan, mengaevaluasi, dan menindaklanjuti 

program. 

Di dalam bukunya Jamal Ma’mur Asmani juga mengutip 

pendapat Fred Luthans yang menyatakan bahwa ada lima jenis 

keterampilan yang dibutuhkan oleh sorang manajer yaitu :
48

 

a). Cultural flexibility merupakan keterampilan yang merujuk 

pada kesadaran dan kepekaan budaya, dimana seorang 

manajer dituntut untuk dapat menghargai nilai keberagaman 

kultur yang ada di dalam organisasinya. 

b). Comunication skill merupakan keterampilan manager yang 

berkenaan dengan kemampuan untuk berkomunikasi, baik 

dalam bentuk lisan, tulisan, maupun nonverbal. Keterampilan 

komunikasi amat penting bagi seorang kepala Sekolah, 

karena senantiasa melibatkan dan berhubungan dengan orang 

lain. Komunikasi yang efektif akan sengat membantu 

terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan. 

c). Human resources development skill merupakan keterampilan 

manajer yang berkenaan dengan pengembangan iklim 

pembelajaran (learning climate), mendesain program 

pelatihan, pengembangan informasi dan pengalaman kerja, 

penilaian kinerja, penyediaan konseling karier, menciptakan 
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perubahan organisasi, dan penyesuaian bahan-bahan 

pembelajaran. 

d). Creativity merupakan keterampilan manajer yang tidak hanya 

berkenaan dengan pengembangan kreativitas dirinya sendiri, 

tetapi juga keterampilan untuk menyediakan iklim yang 

mendorong semua orang menjadi kretif. 

e). Self Management of learning merupakan keterampilan 

manajer yang merujuk pada kebutuhan akan belajar yang 

berkesinambungan untuk mendapatkan berbagai pengetahuan 

dan keterampilan baru. Dalam hal ini, kepala Sekolah 

dituntut untuk senantiasa berusaha memperbaharui 

pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. 

3) Kompetensi Kewirausahaan 

Kompetensi kewirausahaan mendorong kepala Sekolah 

untuk kreatif menciptakan dan memanfaatkan peluang demi 

kemajuan Sekolah. Kepala Sekolah seyogyanya adalah seorang 

entrepreneur yang kreatif membuat terobosan-trobosan baru bagi 

kemajuan Sekolah, misalnya mengembangkan sumber pendapatan 

Sekolah, meningkatkan kerja sama dengan pihak lain dalam 

mengadakan suatu kegiatan, mengembangkan relasi, menyiapkan 

kaderisasi, dan lain-lain. Sosok entrepreneur adalah pantang 

menyerah, selalu menyukai tantangan, mempunyai motivasi besar 

untuk menjadi pemenang dalam sebuah kompetensi, senantiasa 
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berpikir positif, dan selalu menebarkan virus optimism sepanjang 

hidupnya. 

4) Kompetensi Supervisi 

Kompetensi dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan perencanaan, khususnya supervisi 

dimaksudkan agar kemampuan guru dalam mengajar sesuai 

dengan kurikulum terbaru yang diatur undang-undang. 

5) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial mengingatkan kepala Sekolah atas 

fungsi sosial dirinya secara kelembagaan kepada masyarakat 

sekitar, khususnya kalangan bawah yang lebih membutuhkan 

secara ekonomi. Bakti sosial atau pemberian santunan kepada 

para anak yatim piatu, tunanetra, orang lumpuh, dan sejenisnya 

adalah manifestasi dari kegiatan sosial yang sangat dianjurkan. 

6) Kompetensi Pemikiran 

Kompetensi yang harus dimiliki selanjutnya adalah 

kompetensi pemikiran yaitu kepala Sekolah harus orang yang 

kaya pemikiran, gagasan, dan ide. Kekuatan pemikiaran inilah 

yang akan menggerakkan perubahan dan kemajuan bagi lembaga, 

karena akan selalu muncul gagasan-gagasan baru yang tidak 

pernah habis untuk memajukan Sekolah yang dipimpinnya. 

7) Kompetensi Spiritual 

Selain kekuatan pemikiran, kekuatan spiritual juga 

sangat penting. Kekuatan spiritualbisa menjadi filter yang kuat 
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untuk menggapai keseimbangan dan mendapatkan ketenangan 

batin dan stabilitas moral. 

Orang yang mempunyai kekuatan spiritual akan lebih 

yakin dalam melangkah karena merasa ada perlindungan dari 

sang pelindung sejati, sehingga rasa taku, cemas, dan bingung 

bisa dihilangkan. Kepasrahan total kepada Tuhan akan membuat 

lankgah yang diambil menjadi ringan, penuh, optimisme, serta 

tidak takut terhadap segala macam tantangan dan rintangan yang 

setiap saat menghadang. 

Disamping kompetensi tersebut yang harus dimiliki, 

kepala Sekolah juga perlu memikirkan berbagai upaya atau 

strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan.  E. Mulyasa mengungkapkan bahwa dalam rangka 

melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala Sekolah 

harus memiliki strategi yang tepat untuk meberdayakan tenaga 

kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberi 

kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga kependidikan dalam bebagai kegiatan yang menunjang 

program Sekolah.
49

  

a) Memberdayakan Tenaga Kependidikan Melalui Kerjasama 

Atau Kooperatif.  
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Dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di Sekolah, kepala 

Sekolah harus mementingkan kerjasama dengan tenaga 

kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam 

melaksanakan setiap kegiatan. Sebagai manajer kepala 

Sekolah harus mau dan mampu mendayagunakan seluruh 

sumber daya Sekolah dalam rangka mewujudkan visi, misi 

dan mencapai tujuan.  

Kepala Sekolah harus mampu bekerja melalui orang 

lain (wakil-waklinya), serta berusaha untuk senantiasa 

mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Kepala Sekolah 

harus mampu menghadapi berbagai persoalan di Sekolah, 

berpikir secara analitik dan konseptual, dan harus senantiasa 

berusaha untuk menjadi juru penengah dalam memecahkan 

berbagai masalah yang dihadapi oleh para tenaga 

kependidikan yang menjadi bawahannya, serta berusaha 

untuk mengambil keputusan yang memuaskan bagi semua.  

b) Memberi Kesempatan Kepada Tenaga Kependidikan untuk 

Meningkatkan Profesinya.  

Sebagai manajer kepala Sekolah harus 

meningkatkan profesi secara persuasif dan dari hati ke hati. 

Dalam hal ini kepala Sekolah harus bersikap demokratis dan 

memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan 

untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Misalnya 



46 

 

memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan 

profesinya melalui berbagai penataran dan lokakarya sesuai 

dengan bidangnya masingmasing.  

c) Mendorong Keterlibatan Seluruh Tenaga Kependidikan  

Dimaksudkan bahwa kepala Sekolah harus berusaha 

untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan 

dalam setiap kegiatan di Sekolah (partisipasi). 

 

2. Pengertian  Prestasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Siswa 

“Prestasi” secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi ke-4 artinya hasil yang telah dicapai (dari yang dilakukan, 

dsb). “Prestasi Akademis” artinya hasil pelajaran yang diperoleh dari 

kegiatan belajar diSekolah/perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan 

biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. “Prestasi Belajar” 

artinya penguasaaan pengetahuan/keterampilan yang dikembangkan 

melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai 

yang diberikan oleh guru. Sedangkan prestasi kerja artinya hasil kerja yang 

dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya atau kinerjanya.
50

 

Jamal Ma’mur Asmani mengutip pendapat Lawler dan Porter 

bahwa prestasi kerja adalah kesuksesan kerja yang diperoleh seseorang 

dari perbuatan atau hasil yang bersangkutan. Sedangkan Jewell dan Siegell 

menyatakan bahwa prestasi kerja merupakan hasil dari sejauh mana 
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anggota organisasi telah melakukan pekerjaan dalam rangka memuaskan 

perusahaan.
51

 

M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita mengutip pendapat 

Suryabrata, prestasi belajar adalah hasil yang peroleh siswa atau 

mahasiswa setelah melakukan aktivitas belajarnya yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai angka atau huruf. Untuk mengetahui seberapa jauh prestasi 

akademik tersebut, maka diperlukan pengukuran dan penilaian hasil 

belajar. Pengukuran mencakup segala cara untuk memperoleh informasi 

mengenai hasil belajar yang dapat dikuantifikasikan.
52

 

Pencapaian prestasi belajar ditentukan oleh banyak faktor, baik 

dari dalam diri (faktor internal) maupun faktor dari luar diri (faktor 

ekternal) individu, Berikut peneliti mengutip pendapat para pakar tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa :  

a. Menurut Muhibbin Syah, menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor internal yang meliputi: 

intelegensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi, serta faktor eksternal 

yang meliputi: lingkungan sosial dan lingkungan non sosial serta faktor 

pendekatan belajar.
53

 

b. Menurut Abu Ahmadi, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

adalah faktor internal yang meliputi: jasmaniah, psikologis, kematangan 

fisik maupun psikis, serta faktor eksternal yang meliputi: faktor sosial, 
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faktor budaya, faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan spiritual 

atau keamanan.
54

 

c. Menurut Sumadi Suryabrata, faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar yang 

meliputi faktor nonsosial dan faktor sosial. Sedang  faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri pelajar meliputi faktor fisiologi dan faktor 

psikologis.
55

 

d. Saiful Bahri Djamarah dalam bukunya “Psikologi Belajar” hal-hal yang 

mempengaruhi prestasi adalah : lingkungan, instrumental, kondisi 

fisiologi, kondisi psikologis.
56

 

1) Faktor lingkungan  

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan, dimana 

terjadinya interaksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut 

ekosistem, saling ketergantungan antar lingkungan biotik dan 

abiotik. Interaksi dalam lingkungan selalu terjadi dalam mengisi 

kehidupan dan berpengaruh cukup signifikan terhadap hasil belajar. 

a).  Lingkungan alami  

Lingkungan hidup maksudnya adalah lingkungan 

tempat tinggal seseorang, hidup dan berusaha didalamnya, 

lingkungan berpengaruh terhadap belajar, dimana kondisi 

lingkungan yang kondusif akan menciptakan suasana kegiatan 

belajar-mengajar yang menyenangkan.  
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b). Lingkungan sosial budaya  

Manusia adalah makhluk homososius, maksudnya 

adalah makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama 

satu dengan yang lainnya. Hidup kebersamaan saling 

membutuhkan akan melahirkan interaksi sosial saling memberi 

dan saling menerima merupakan kegiatan yang selalu ada 

dalam kehidupan sosial.  

2) Faktor Instrumental Faktor instrumental meliputi :  

a). Kurikulum  

Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur 

substansial dalam pendidikan, setiap guru memiliki kurikulum 

untuk mata pelajaran yang dipegang dan diajarkan. Muatan 

kurikulum mempengaruhi intensitas dan frekuensi belajar. Jadi 

kurikulum diakui mempengaruhi proses dan hasil belajar. 

b). Program 

Program pendidikan disusun untuk dijalankan demi kemajuan 

pendidikan. Keberhasilan pendidikan di Sekolah ataupun di 

lembaga pendidikan tergantung baik tidaknya program 

pendidikan yang dirancang. Program pendidikan disusun 

berdasarkan potensi Sekolah yang tersedia. Baik tenaga, 

finansial, sarana dan prasarana. 

c). Sarana dan Fasilitas 
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Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan, sarana dan 

fasilitas bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan 

dalam mencapai prestasi. 

d). Guru 

Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. 

Kehadiran guru mutlak diperlukan didalamnya. Guru yang 

professional lebih mengedepankan kualitas pengajaran dari 

pada material oriented. Kualitas kerja diutamakan dari pada 

mengambil mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya. 

Untuk menjadi guru yang baik tidak dapat diandalkan kepada 

bakat atau hasrat ataupun lingkungan belaka, namun harus 

disertai kegiatan studi dan latihan serta praktek atau 

pengalaman yang memadai agar muncul sikap guru yang 

diinginkan sehingga melahirkan kegairahan kerja yang 

menyenangkan. 

3) Kondisi Fisiologis  

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan belajar seseorang. Akan berlainan belajarnya 

seseorang yang dalam keadaan kelelahan. Anak-anak yang 

kekurangan gizi ternyata kemampuan belajarnya dibawah anak-

anak yang tidak kekurangan gizi, maka yang kekurangan gizi akan 

duduk lelah, mengantuk dan sukar menerima pelajaran.   

4) Kondisi Psikologis  
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Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja 

merupakan hal yang utama dalam menentukan intensitas belajar, 

meski faktor luar mendukung, tetapi psikologis tidak mendukung, 

maka faktor luar kurang signifikan. Oleh karena itu, minat, 

kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan kognitif adalah faktor-

faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan hasil 

belajar. 

 

B. Telaah Pustaka 

Peneliti menyadari bahwa secara substansial penelitian ini tidaklah 

sama sekali baru. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan mendeskripsikan 

beberapa karya yang relevansinya dengan judul skripsi “Peran 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mewujudkan prestasi siswa di SMP 

Muhammadiyah 4 Balong Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015” 

Beberapa karya itu antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Nor 

Asiah yang berjudul “Kompetensi manajerial kepala madrasah dalam 

meningkatkan Kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Ad-danuriah Semarang“. 

Penelitian ini membahas tentang manajerial, kepala sekolah yang mampu 

menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, 

mengembangkan, mengembangkan organisasi madrasah sesuai dengan 

kebutuhan, memimpin madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya 
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madrasah secara optimal, memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan di madrasah.
57

 

Penelitian yang dilakukan oleh Fellisya Diah Widyaningrum yang 

berjudul “Pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di SMA Islam Jepara”. Hal ini menjelaskan bahwasanya kepala 

sekolah senantiasa memberi arahan karena guru kelas merupakan orang yang 

lebih mengetahui perkembangan siswa melalui pertemuan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Guru hendaklah secara bijak tahu kapan harus 

memperlakukan siswa sebagai individu yang berbeda antara satu dengan yang 

lain.
58

 

Zaenal Mustofa IAIN Walisongo, Fakultas Tarbiyah, Jurusan 

Kependidikan Islam, Tahun 2009, dengan skripsi berjudul “Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di SMP Pondok Modern 

Selamat Kendal”. Penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi siswa Pondok 

Modern Selamat Kendal telah meraih rangking pertama dari sekolah SMP 

swasta tingkat rayon berdasarkan ujian nasional, dan telah meraih peringkat 

ke-4 dari sekolah SMP swasta/negeri tingkat rayon berdasarkan ujian 

nasional.
59

 

Nihayatus Sholikhah, IAIN WALISONGO, Fakultas Tarbiyah, 

Jurusan Kependidikan Islam (KI), Tahun 2008, dengan skripsi berjudul 
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“Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Pengaruh 

Terhadap Upaya Peningkatan Mutu Kompetensi Pedagogik Guru MTs 

Daruss’adah Bulus Kecamatan Patehan Kabupaten Kendal”. Dengan hasil 

studi menunjukkan bahwa persepsi guru tentang kepemimpinan kepala 

madrasahdapat mempengaruhi upaya peningkatan mutu kompetensi 

pedagogik guru.Adapun kompetensi guru dapat diukur melalui: “pemahaman 

guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

penilaian evaluasi belajar.” Dalam skripsi Nihayatus Sholikhah hanya 

menyinggung kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

kompetensi pedagogik guru.

60
 

Keempat penelitian di atas saudari Nor Aisah membahas tentang 

manajerial, kepala sekolah yang mampu menyusun perencanaan madrasah 

untuk berbagai tingkatan perencanaan dan mengembangkan, saudari Felisya 

Diah Widyaningrum membahas kepala sekolah senantiasa memberi arahan 

kepada guru dan peneliti Zaenal Mustofa dan Nihayatus Sholikhah membahas 

tentang kompetensi guru. Namun dalam penyusunan skripsi, peneliti berusaha 

semaksimal mungkin untuk mendapatkan literatur yang menunjang kegiatan 

peneliti. Sedangkan keempat judul skripsi diatas tidak ada kesamaan dalam 

kepemimpinan kepala sekolah, tetapi yang menjadikan penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini, peneliti membahas tentang 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sebagai upaya 

untuk mewujudkan prestasi siswa. 
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Letak perbedaan skripsi yang peneliti buat dengan skripsi yang 

tersebut di atas adalah terletak pada sosok kepala sekolah yang 

Transformasional. Dengan model kepemimpinan tersebut kepala sekolah 

mampu mewujudkan perubahan yang sangat besar terhadap lembaga yang 

dipimpinnya, mampu mengelola pendidikan dengan baik serta upaya 

meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa SMP Muhammadiyah 4 Balong 

Ponorogo. 


