
 

 
 

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH  

DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM  

DI SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS AS-SA’DATAIN CINERE DEPOK 

 

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

 

Pembimbing : 

Siti Shopiyah, MA 

 

Oleh: 

Syifa Nur Izzati Zahro 

NIM: 16311676 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 

FAKULTAS TARBIYAH   

INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA 

TAHUN AKADEMIK 2019-2020 

  





 

i 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Skripsi dengan judul “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Islam di SD Islam Plus As-Sa’adatain Gandul Cinere 

Depok” disusun oleh Syifa Nur Izzati Zahro Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

16311676 Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk 

diujikan pada sidang munaqasyah skripsi. 

 

 

 

 

Jakarta, 15 Agustus 2020 

Pembimbing 

 
       Siti Shopiyah, MA 

 

  



ii 
 

 

  



 

 
 

 



 
 

iv 
 

MOTTO 

هاا َله ُوۡسعا
ِ
اۡفًسا إ ُ ن َّلله

 
ُف ٱ لِّ  َلا يُكا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi, penulis merujuk pada 

buku pedoman petunjuk teknis penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu 

Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:  

A. Konsonan 

 th : ط a : أ

 zh : ظ b : ة

 „ : ع t : ث

 gh : غ ts : ث

 f : ف j : ج

 q : ق h : ح

 k : ك kh : خ

 l : ل d : د

 m : و dz : ذ

 n : ن r : ز

 w : و z : ش

 h : ھ s : س

 ` : ء sy : ش

 y : ي sh : ص

   dh : ض

 

B. Vokal 

Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal 

 

 

Vokal Rangkap 
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Fathah        : a أ  : ȃ ْْي: ai 

Kasrah        : i ي : Î ْْو : au 

Dhammah  : u و : û  

 

C. Kata Sandang 

1. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyyah Kata 

sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

    al-Baqarah :  انبقسة

 al-Madînah : انمديىت

2. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsiyyah Kata 

sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

bunyinyaContoh: 

    ar-rajul : انسجم

 asy-syams : انشمس

   as-Sayyidah : انسيّدة

 ad-Dȃrimî : اندازمى

3. Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan dengan 

lambang (_ّ_), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. 

Aturan ini berlaku umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, di 

akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf-huruf syamsiyyah. Contoh: 

  Âmannȃ billȃhi : أَمىَّبْبِبللِْ

فَهَبءْ   Âmana as-Sufahȃ‟u : أَمَهْانسُّ

ْانَِّرْيهَْ   Inna al-ladzîna :     إِنَّ

َكعِْ  wa ar-rukka‟i :     َوانسُّ
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4. Ta Marbuthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata 

sifat (na‟at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. 

Contoh: 

 al-Af`idah :   األَْفئَِدةِْ

اإِلْسََلِميَّت ْ  al-Jȃmi‟ah al-Islȃmiyyah :  انَجبِمَعتْ 

Sedangkan ta marbuthah yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (isim), maka dialih aksarakan menjadi 

huruf “t”. Contoh: 

 Âmilatun Nashibah‟: َعبِمهتٌْوَبِصبَتٌْ

انك ْبٰسى  al-Âyat al-Kubrȃ :  اٱليَتْ 

5. Huruf Kapital  

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan 

tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan 

yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan 

awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan 

lain-lain. Katentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih 

aksara ini seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan 

ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata 

sandang maka huruf yang ditulis kapital adalah awal namadiri, bukan 

kata sandangnya. Contoh: „Ali Hasan al-„Aridh, al-„Asqallani, al-

Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur‟an dan 

nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-

Qur‟an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

Syifa Nur Izzati Zahro (NIM:16311676) Judul Skripsi “Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di SD Islam Plus As-Sa’adatain 

Cinere Depok”. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah, 

Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta 2020. Latar belakang penulis melakukan penelitian 

adalah pada tahun 2019 kepala sekolah mendapatkan nominasi kedua sebagai kepala sekolah 

berprestasi tingkat kecamatan. SD Islam Plus As-Sa‟adatain memiliki banyak prestasi bidang 

ke-Islaman dan unggul dalam pendidikan Islam. Sehingga peneliti ingin mengetahui gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di SD Islam Plus As-Sa‟adatain Cinere 

Depok. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, dengan 

pendekatan deskriptif. Hal ini dikarenakan penulis mendeskripsikan atau menyajikan 

gambaran lengkap tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Islam di SD Islam Plus As-Sa‟adatain Cinere Depok. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan kepala sekolah SD Islam Plus As-

Sa‟adatain cenderung kepada gaya kepemimpinan yang Demokratis. Kepala sekolah SD 

Islam Plus As-Sa‟adatain dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan selalu 

dilakukan dengan musyawarah. Kepala sekolah dalam menggerakkan/ memimpin bawahan 

(guru, staf, siswa) yaitu kepala sekolah tidak bergantung pada kekuasaan yang formal ketat 

dan kaku, bersikap santai, tegas, fleksibel, disiplin tidak terlalu formal tetapi tetap 

bertanggung jawab serta dapat mengayomi. Cara kepala sekolah SD Islam Plus As-

Sa‟adatain dalam berkomunikasi dengan bawahan (guru, staf dan siswa) yaitu baik, santai, 

ramah, sopan, santun, hangat, harmonis, tegas, sangat komunikatif, dan berwibawa. Mutu 

pendidikan Islam di SD Islam Plus As-Sa‟adatain sudah baik, dari perencanaannya, 

prosesnya dan juga hasilnya.  

 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, Mutu Pendidikan Islam 
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ABSTRACT 

Syifa Nur Izzati Zahro (NIM:16311676) thesis title “Principal Leadership in 

Improving Quality Islamic Education at SD Islam Plus As-Sa’adatain Cinere Depok. 

Islamic Religious Education Study Program (PAI), Faculty of Tarbiyah, Institute of 

Qur`anic Studies (IIQ) Jakarta 2020. The background of the authors doing research is that 

in 2019 the principal got second nomination as head of the school to perform grades. SD 

Islamic Plus As-Sa‟adatain has many achievements in Islamic fields and excelled within 

Islamic education. So reaserchers want to know the principal‟s leadership style and the 

headmaster‟s efforts to improve Islamic education. The purpose of research is to know the 

headmaster‟s leadership style in improving Islamic education at SD Islamic Plus As-

Sa‟adatain Cinere Depok. The method of research that the writer uses is qualitative research 

wtih a descriptive approach. This is because the writer described or presented a complete 

picture of the pricipal‟s leadership style in improving Islamic education at SD Islamic Plus 

As-Sa‟adatain Cinere Depok. Research shows that the leadership style used by the Islamic 

primary school principal plus AS-As-Sa‟adatain is used as a favor to democratic leadership 

styles. The headmaster principal of SD Islam Plus As-Sa‟adatain in solving problems and 

making decisions is always done with deliberation. The headmaster of principle leading 

(teachers, staff, students) is that the principal does not depend on formal, rigid power, being 

casual, firm, flexible, dicipline not too formal but is still responsible and able to mentor. The 

way headmaster Islamic elementary school plus As-Sa‟adatain communicates with 

subbordinates (teachers, staff and students) of good, relaxed, courteous, polite, warm, 

harmonious, firm, depply communicative, and authoritative. The quality of Islamic education 

at Islamic SD Islam Plus As-Sa‟adatain is already good, from its planning, its process, and its 

results.  

 

 

Keywords: The Principal’s Leadership Style, The Quality of Islamic Education  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

 Terwujudnya sekolah yang efektif mensyaratkan bahwa adanya 

kepemimpinan intruksional yang kuat, perhatian yang jelas pada hasil 

belajar, penghargaan peserta didik yang tinggi, lingkungan yang baik serta 

pengawasan tingkat prestasi. 

 Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh 

peran kepemimpinan kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai 

pemimpin pada lembaganya, maka kepala sekolah harus mampu 

membawa lembaga ke arah tercapainya tujuan yang telah ditentukan. 

Kepala sekolah harus mampu melihat adanya perubahan terhadap regulasi 

pendidikan dan kehidupan globalisasi.  

 Dalam kepemimpinan dikenal gaya kepemimpinan yang biasanya 

digunakan pemimpin dalam mempengaruhi bawahan. Menurut Thoha, 

gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba memengaruhi perilaku orang 

lain seperti yang ia lihat. Jadi dengan gaya kepemimpinan yang tepat 

kepala sekolah dapat memengaruhi dan memotivasi guru agar mencapai 

tujuan tertentu.
2
  

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) 

hlm. 1 
2 Hendarman, Revolusi Kinjerja Kepala Sekolah, (Jakarta: PT. Indeks, 2015) hlm, 17. 
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 Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh 

keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola dan memberdayagunakan 

seluruh warga sekolah, termasuk pengembangan guru dan staf, dalam hal 

ini, peningkatan produktifitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan 

meningkatkan prilaku warga sekolah melalui aplikasi konsep dan teknik 

manajemen personalia modern. 

 Kualifikasi dan standarisasi kompetensi kepala sekolah diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no. 13 

tahun 2007 yang mengatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab 

terhadap keberhasilan proses pembelajaran di sekolah dan merupakan 

salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh  dalam meningkatkan 

kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga 

kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana di mana ia bertugas.
3
 

 Peningkatan Mutu Pendidikan Islam merupakan salah satu 

keharusan lembaga pendidikan melakukan perubahan dan pengembangan 

agar bisa menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu 

diperlukan seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan dalam 

dunia pendidikan serta terus mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam 

mengembangkan lembaga pendidikan. 

 Untuk meningkatkan kinerja guru dan mutu pendidikan 

dibutuhkan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah yang profesional. 

Peran kepala sekolah dalam sebuah institusi bukan hanya sekedar seorang 

pemimpin, tetapi juga berfungsi sebagai akumulator, konseptor, serta 

manajer. Maka kepala sekolah bukan saja memerankan fungsi sebagai 

                                                           
3
 Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 (Jakarta: 

2007) 
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sosok yang bisa menggerakkan, memengaruhi dan memaksa bawahannya 

untuk melaksanakan tugas organisasi, namun juga bertanggung jawab 

pada kontribusi masing-masing demi efektivitas dan efisiensi 

kelangsungan pendidikan. Sehingga seorang kepala sekolah harus mampu 

menentukan kapan harus bersikap otoriter, serta demokratis.
4
 

 Pada waktu penulis melaksanaan Pengenalan Lapangan 

Persekolahan 1 (PLP 1) yang dilaksanakan di SD Islam Plus As-Sa‟datain 

Cinere, dari hasil wawancara dan observasi selama 2 minggu penulis 

tertarik untuk meneliti kepemimpinan kepala sekolah tersebut. Sekolah ini 

memiliki kepala sekolah yang aktif, cerdas, visioner, bertanggung jawab 

dalam memimpin sehingga perkembangan sekolah terus lebih baik setiap 

tahunnya. Sekolah ini memang baru berdiri pada tahun 2008, tetapi 

prestasi dan mutu pendidikan di sana tidak kalah bagus dengan sekolah 

yang sudah berdiri lebih lama. 

 Selain itu banyak prestasi yang telah diraih siswa-siswi SD Islam 

Plus As-Sa‟datain baik di bidang Akademik maupun non Akademik. 

Prestasi yang diraih setiap tahun di antaranya Tahfidz Juz 30, MTQ 

Pelajar Cabang Tahfidz Putra dan Tilawah Putri, juga mendapatkan 

pengahargaan dari pemerintah kota Depok karena telah menyelenggarakan 

program Go Green, dan masih ada beberapa prestasi yang lainnya lagi. 

Ciri khas SD Islam Plus As-Sa‟datain ini yaitu apabila ada siswa yatim 

dan dhu‟afa maka biaya sekolahnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 di 

tanggung penuh oleh pihak sekolah. 

 Adapun usaha kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan SD Islam Plus As-Sa‟datain, kepala sekolah juga mengadakan 

pembinaan atau pelatihan rutin setiap tahunnya untuk meningkatkan 

profesionalitas guru sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu cara 

                                                           
4
 Hendarman, Revolusi Kinjerja Kepala Sekolah, (Jakarta: PT. Indeks, 2015) hlm, 6 
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kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Inilah peran kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam perbaikan 

kualitas sekolah. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang pengelolaan sekolah dan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah di SD Islam Plus As-Sa‟datain Cinere 

sehingga mencapai prestasi sekolah unggulan yang berakreditasi A. 

Penulis meneliti fokus pada penelitian tentang “Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di SD Islam Plus 

As-Sa‟datain Cinere Depok” 

1. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan, sebagai berikut:  

a. Kepemimpinan Kepala sekolah  

b. Standar kepala sekolah menurut peraturan menteri pendidikan 

nasional  

c. Gaya kepemimpinan kepala sekolah  

d. Tugas dan fungsi kepala sekolah 

e. Mutu pendidikan Islam 

f. Prestasi SD Islam Plus As-Sa‟datain Cinere  

2. Pembatasan Masalah  

 Dari identifikasi masalah di atas penulis membatasi perbatasan 

masalah pada  

a. Gaya kepemimpinan kepala sekolah SD Islam Plus As-Sa‟datain 

Cinere.  

b. Peran dan fungsi kepala sekolah 

c. Mutu pendidikan Islam di SD Islam Plus As-Sa‟datain Cinere. 
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d. Kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di 

SD Islam Plus As-Sa‟adatain.  

 Keempat hal tersebut dipilih alasannya karena kepala sekolah 

merupakan figur utama baik atau tidaknya mutu pendidikan di 

sekolah. kepala sekolah SD Islam Plus As-Sa‟adatain adalah kepala 

sekolah yang aktif, cerdas, visioner, bertanggung jawab dalam 

memimpin sehingga perkembangan sekolah terus lebih baik setiap 

tahunnya. 

3. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah serta 

pembatasan masalah di atas maka perlu perumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: Bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di SD Islam Plus As-

Sa‟datain Cinere? 

B. Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian di atas yang ingin dicapai adalah untuk 

mengetahui gaya kepemimpinan Kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan Islam di SD Islam Plus As-Sa‟datain Cinere. 

C. Manfaat Penelitian 

 Adapun hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan tentang Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah. 

b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Mutu Pendidikan 

Islam. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, kritik dan saran yang berguna bagi Kepala Sekolah SD 

Islam Plus As-Sa‟datain Cinere. 

b. Berguna bagi pemerhati pendidikan dan prastisi. 

D. Tinjauan Pustaka  

 Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca 

dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat 

teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun 

penelitian-penelitian yang relevan yaitu: 

1. Nidatu Rifda, NIM (15311515) Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta 

Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2019. 

Skripsi dengan judul Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah di SMP 

Negeri 3 Kota Tangerang Selatan.  

Penelitian ini merupakan penelitian kulitatif jenis deskriptif, 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala sekolah dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi prilaku kepemimpinan kepala sekolah SMP 

Negeri 3 Tangerang Selatan.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang 

digunakan kepala sekolah di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan 

cenderung kepada gaya kepemimpinan yang demokratis.  

Persamaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian 

sebelumnya sama-sama fokus terhadap gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, dan juga menggunakan penelitian kualitatif jenis deskriptif.  

Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan 

penelitian sebelumnya adalah fokus masalahnya bukan hanya gaya 
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kepemimpinan kepala sekolah tetapi juga peran kepala sekolah 

terhadap meningkatkan mutu pendidikan Islam.  

2. Triyantrika Sari, menulis tesis dengan judul Pengaruh Peran 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan  Peran Komite Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru SD Negeri di Bandar Lampung Universitas Lampung, 

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, tahun 2017.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, 

populasi penelitian berjumlah 201 SD Negeri di Bandar Lampung 

dengan sampel berjumlah 30 SD Negeri di Bandar Lampung yang 

terdiri atas kepala sekolah, komite sekolah dan guru. Penggunaan data 

menggunakan cross section dengan menggunakan media kuisioner 

atau angket dan analisis data menggunakan regersi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah menjalankan 

peran dan fungsinya dengan baik, kinerja guru juga mengalami 

peningkatan. 

 Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis pengaruh peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru, peran komite sekolah terhadap kinerja guru, dan peran 

kepemimpinan kepala sekolah dan peran komite sekolah secara 

simultan terhadap kinerja guru SD Negeri di Bandar lampung. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-

sama fokus terhadap kepemimpinan kepala sekolah, dan juga 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.  

Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan 

penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih fokus 

terhadap pengaruh peran kepemimpinan kepala sekolah dan peran 

komite sekolah terhadap kinerja guru dan tempat penelitian di SD 
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Negeri Bandar Lampung. Namun penelitian yang penulis teliti lebih 

fokus kepada gaya kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan 

mutu pendidikan Islam di SD Islam Plus As-Sa‟datain Cinere. 

3. Herlina Nurhidayati, NIM (37143008) Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2018. Menulis skripsi dengan 

judul Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru di SMK Yayasan Perguruan Bina Satria Medan 

Marelan 

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Guru di SMK Yayasan Perguruan Bina Satria Medan Marelan tahun 

2018.  

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti 

menggunakan metode observasi untuk mengetahui Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Guru di SMK Yayasan Perguruan Bina Satria Medan Marelan. Metode 

dokumentasi untuk memperoleh data dokumentasi SMK Yayasan 

Perguruan Bina Satria Medan Marelan. Metode wawancara digunakan 

untuk mencari data tentang bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMK Yayasan 

Perguruan Bina Satria Medan Marelan tahun 2018. 

 Hasil dari penelitian yaitu bahwa gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru dilakukan dengan 

cara menggunakan gaya kepemimpinan demokratis-partisipasif, 

melakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme guru, 

menggunakan pendekatan demokratis-partisipasif yang 
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diimplementasikan, dan membuat kebijakan untuk meningkatkan 

profesionalisme guru. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-

sama fokus masalah terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 

juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.  

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus 

pada gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru. Penelitian yang penulis teliti lebih fokus kepada 

gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Islam di SD Islam Plus As-Sa‟datain Cinere. 

4. Sari Fatimah, (133111050) Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta. Menulis skripsi dengan judul Strategi Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di SMP 

IT Smart Cendekia Karangnom Klaten, tahun 2018.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuliatatif deskriptif. 

Subjek dalam penelitian kepala sekolah, sedangkan informan dalam 

penelitian ini adalah Guru, Waka, dan siswa SMP IT Smart Cendekia. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara, dokumentasi. Data yang sudah terkumpul diperiksa 

dengan triangulasi sumber data dan triangulasi metode, selanjutnya 

dianalisis dengan model interaktif dengan tiga tahapan yaitu melalui 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian adalah bahwa Strategi Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di SMP IT 

Smart Cendekia Karanganom, Klaten dapat dilihat melalui indikator 

mutu pendidikan yaitu input, proses dan Output. 1) Strategi 

kepemimpinaan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu input 
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pendidikan melalui: rekrutmen dan penyeleksian tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan, seleksi PPDB melalui test dan wawancara, 

membuat perencanaan program pengembangan pendidikan Islam dan 

pembuatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 2) Strategi 

kepemimpinaan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu proses 

pendidikan melalui: melakukan supervisi terhadap kegiatan KBM dan 

administrasi pendidikan, memberikan motivasi dengan cara 

mengingatkan komitmen awal, dan mengajak sharing dan memberi 

pemahaman kepada anggota yang belum yakin akan amanah yang 

diberikan, Pembinaan SDM yang meliputi pembinaan skill melalui 

pelatihan dan workshop, pembinaan keIslaman, program peer 

teaching, menjaga komunikasi serta pengkaryaan SDM dalam berbagai 

kegiatan sekolah. 3) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

output Pendidikan melalui: bimbingan belajar untuk siswa, program 

tahsin dan tahfidz, kajian kitab, training muhadarah, pembiasaan adab 

Islami, mentoring agama Islam. 

 Persamaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian 

sebelumnya sama-sama fokus terhadap kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam, dan juga menggunakan 

penelitian kualitatif jenis deskriptif.  

Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis teliti 

dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian sebelumnya di 

SMP IT Smart Cendekia. 

5. Turmiyati, (1211030082) Program Studi Kependidikan Islam, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. Menulis dengan judul Pengaruh Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Terhadap Motivasi Kerja Guru.  
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Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

korelasional, yaitu penelitian yang dirancang untuk menentukan 

tingkat hubungan variabel yang berbeda dalam suatu subjek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional karena 

ingin mengetahui seberapa besar pengaruh/hubungan antar variabel.  

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik angket dan dokumentasi. Uji validitas 

menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson. 

Sedangkan uji relibialitas mengunakan teknik Alpha Cronbach dengan 

bantuan SPSS 16. Selanjutnya untuk mengetahui hasil data yang 

dikumpulkan dilakukan perhitungan dengan menggunakan teknik 

regresi linier sederhana. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala 

Madrasah Terhadap Motivasi Kerja Guru di MTs Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung dengan korelasi variabel bebas dengan variabel 

terikat adalah 0,648. Selain itu, sebesar 0,237 pada taraf Signifikansi 

10%. Hal ini berarti kontribusi variabel X (Gaya Kepemimpinan 

Demokratis Kepala Madrasah) terhadap variabel Y (Motivasi Kerja 

Guru) adalah 23,7%. Sehingga masih sisa 76,3% faktor lain yang 

dapat mempengaruhi Motivasi kerja guru di MTs Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-

sama fokus masalah terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah.  

Sedangkan perbedaan yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus 

pada gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

motivasi kerja guru. Namun penelitian yang penulis teliti lebih fokus 
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kepada gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Islam di SD Islam Plus As-Sa‟datain Cinere. 

E. Sistematika Penulisan  

 Mengenai sistematika dan teknik penulisan skripsi ini, penulis 

mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh 

Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Adapun sistematikanya, penulis dibagi 

dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan yang 

menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Di dalam bab ini peneliti 

memberikan alasan mengenai mengapa penelitian ini perlu dilakukan 

berupa latar belakang masalah dengan gambaran permasalahan yang 

peneliti uraikan dalam perumusan masalah. Selain itu peneliti juga 

menjelaskan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini serta melakukan 

penelaahan terhadap kajian pustaka yang keseluruhan sistematikanya 

tergambarkan dalam sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI, yang berisikan Pengertian Kepemimpinan, 

Kepemimpinan dalam Islam, Syarat-syarat Kepemimpinan, Peran dan 

fungsi seorang pemimpin, Gaya kepemimpinan, Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kepemimpinan, Pengertian Kepala Sekolah, Standar 

Kepala Sekolah, Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah, Mutu Pendidikan 

Agama Islam, Pengertian Mutu Pendidikan Islam, Indikator Mutu 

Pendidikan Agama Islam, Ruang Lingkup Pendidikan Islam. 

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisikan Tempat dan Waktu 

Penelitian, Metode Penelitian, , Metode Pengumpulan Data, Instrumen 

Penelitian, dan Teknik Analisis Data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN, Menganalisis data penelitian dengan 

pendekatan deksriptif dari SD Islam Plus As-Sa‟adatain yang menjadi 

objek penelitian, data-data tertulis ditunjang wawancara disingkronkan 

dengan teori, Undang-undang, dan menelaah kesesuaiannya untuk 

menjawab perumusan masalah. 

BAB V PENUTUP, memuat suatu kesimpulan yang diambil dari hasil 

analisis BAB IV yang menjawab perumusan masalah penelitian dengan 

dilengkapi saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

DAFTAR PUSTAKA. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan secara etimologi berasal dari kata dasar 

pemimpin. Dalam bahasa Inggris, leadership yang berarti 

kepemimpinan, dari kata dasar leader berarti pemimpin dan akar 

katanya to lead yang terkandung beberapa arti saling erat 

berhubungan: bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil 

langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran 

dan pendapat orang lain, membimbing, menuntun, dan menggerakkan 

orang lain melalui pengaruhnya.
5
 

Menurut Robbins, seperti yang dikutip oleh Sudarwan Danim 

dan Suparno, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi 

kelompok ke arah pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Ownes 

definisi kepemimpinan sebagai suatu interaksi antara satu pihak 

sebagai yang memimpin dengan pihak yang dipimpin.
6
 Adapun James 

Lipham dikutip oleh M. Nalim Purwanto, mendefinisikan 

kepemimpinan adalah permulaan dari strutur atau prosedur baru untuk 

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran organisasi atau untuk mengubah 

tujuan-tujuan dan sasaran organisasi.
7
 

Menurut Schwazkopi yang dikutip oleh Hardjapamekas 

kepemimpinan adalah gabungan antara strategi dan karakter. 

Sedangkan menurut Sihotang, mengatakan bahwa pengertian 

kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka 

                                                           
5
 A.M. Mangunhardjana, SJ, Kepemimpinan, (Yogyakarta: Kanisius, 2004) hlm. 1  

6
 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014) hlm. 47 
7
 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 27 
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memengaruhi orang-orang, agar mau bekerja sama untuk mencapai 

tujuan yang memang dikehendaki bersama.
8
  

Pengertian kepemimpinan secara umum adalah kemampuan 

dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat memengaruhi, 

mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, untuk dapat 

mencapai suatu tujuan tertentu.
9
 Kepemimpinan adalah kekuatan 

penting dalam rangka pengelolaan sehingga kemampuan pemimpin 

secara efektif merupakan kunci keberhasilan organisasi.
10

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan definisi dari 

kepemimpinan adalah suatu kegiatan memengaruhi atau mengajak 

pemikiran orang lain agar mereka mau bekerjasama untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 

2. Dalil Al-Qur‟an dan Hadis tentang Kepemimpinan 

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan persoalan keseharian 

dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berusaha, berbangsa dan 

bernegara. Kemajuan dan kemunduran masyarakat, organisasi, usaha, 

bangsa dan negara antara lain dipengaruhi oleh para pemimpinnya. Islam 

sebagai rahmat bagi seluruh manusia, telah meletakkan persoalan pemimpin 

dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya. 

Allah SWT telah memberi tahu kepada manusia, tentang pentingnya 

kepemimpinan dalam islam, sebagaimana dalam Al-Quran kita menemukan 

banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, 

yaitu:  

                                                           
8
 Didi Pianida, Kinerja Guru, Kompetensi Guru, Motivasi Kerja, Kepemimpinan 

Kepala Sekolah, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) hlm. 70 
9
 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm. 47 

10
 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm. 33 
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ا َٓ يُّ
َ
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َ
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َ
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رِ  َوأ مأ

َ ًأ   ٱۡلأ  فَإِن ٌُِِل
ًأ  ُج ء   ِػ  ثََنَٰزَعأ ًأ  إِن َوٱلَرُسٔلِ  ٱّلَلِ  إَِل  فَُردُّوهُ  ََشأ ُِٔنَ  ُنُِج ٌِ ٔأمِ  بِٱّلَلِ  ثُؤأ َ  َوٱۡلأ

َٰلَِم  ٓأۡلِخِر  ٱ ر  َذ َُ  َخيأ َس حأ
َ
وِيًل  َوأ

أ
٥٩ ثَأ    

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- 

Qu‟ran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-nisa [4]: 59) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar 

kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya, dan 

kepada orang yang memegang kekuasaan (Ulil Amri) di antara 

mereka agar terciptanya kemaslahatan umum. Untuk pelaksanaan 

amanat dan kesempurnaan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya terhadap 

kaum muslimin. 

Adapun Hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan, yaitu:   

َِا  اِعيُْو َحَدثَِنْ َحَدَث ٍَ َْ َعبِْد عَ  اِْس َِاٍر َع َِ دِي َْ َعبِْد اّلَلِ بْ الٍِم َع ٌَ  َْ

رَ  ٍَ َِ ُع ْ ا اّلَلِ ب ٍَ ُٓ ًَ كَاَل  رَِِضَ اّلَلُ َعِْ َن رَُسَٔل اّلَلِ َصََّل اّلَلُ َغيَيِّْ وََسَي
َ
أ

ََل ُكُّ 
َ
ًْ َمْسُ ٔأ ًْ َراٍو َوُُُُّّل َْ رَِعَيجِِّ فَاْۡلِ ُل امُ ٌل َع لََعَ انلَاِس  اََّلِي ٌَ

َٔ َمْسُ ٌٔل  َراٍو  ُْ َٔ َمْسُ ٌٔل  رَِعَيجِِّ َو ُْ ِو بَيْجِِّ َو ْْ
َ
 رَِعَيجِِّ َوالرَُجُو َراٍو لََعَ أ

ةُ َراِعَيٌة لََعَ َبيِْت 
َ
ْرأ ٍَ ْ اَوال َٓ ًْ َوَوََلِهِ َوِهَ  َزوِْج ُٓ  الرَُجوِ  َعبْدُ وَ  َمْسُ ٔىٌَة َعِْ
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 َْ ًْ َمْسُ ٌٔل َع ًْ َراٍو َوُُُُّّل ُّ فَُُكُُّل َٔ َمْسُ ٌٔل َعِْ ُْ اِل َسّيِِدهِ َو ٌَ َراٍو لََعَ 

(اخاري و مسيًابلروه )رَِعَيجِِّ 
11  

 “Ketahuilah, bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan 

bertanggung jawab terhadap pimpinannya itu. Maka imam adalah 

seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. 

Seorang lelaki (suami) adalah seorang pemimpin bagi keluarganya 

dan bertanggung jawab terhadap mereka. Seorang istri (wanita) 

adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya dan bertanggung 

jawab terhadapnya. Sedangkan seorang hamba (budak) adalah 

pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan bertanggung jawab 

terhadapnya. Ketahuilah, maka kamu sekalian adalah pemimpin dan 

kamu sekalian bertanggung jawab terhadap pimpinannya” (HR. 

Bukhori dan Muslim) 

Hadis di atas membahas tentang etika kepemimpinan dalam 

Islam. Dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan 

adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini 

disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka 

semua mempunyai tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap 

dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, 

seorang bapak bertangung jawab kepada anak-anaknya, seorang 

majikan betanggung jawab kepada pekerjaannya, seorang atasan 

bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, 

gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Akan 

tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna 

melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan 

dampak bagi yang dipimpin, melainkan lebih berarti upaya seorang 

                                                           
11

 Abu‟ Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab 

Ahkam, BAB Qoulillahi ta‟ala athi‟ullah,  (Beirut, Lebanon Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1992) 

Juz VII. Hlm. 444 
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pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang 

dipimpin. 

3. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan dalam Islam   

Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, yaitu: 

a. Kejujuran (Amanah) 

Dalam kamus  Kontemporer Arab, kata amanah diartikan 

dengan kejujuran dan kepercayaan. Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata amanah diartikan sebagai sesuatu 

yang dipercayakan kepada orang lain, keamanan, ketentraman, 

dapat dipercaya, dan setia.
12

 

Ayat Al-Qur`an yang membahas tentang perilaku amanah 

dalam surah An-Nisa (4): 58 menerangkan bahwa:  

 َ ُجً َبۡيأ ٍأ ا ِإَوَذا َحَه َٓ يِ ْأ
َ
َمََٰنَِٰت إَِلَٰٓ أ

َ ن ثَُؤدُّواْ ٱۡلأ
َ
ًأ أ ُمرُُك

أ
اٍَن ٱّلَلَ يَأ

ۦٓۗٓ إَِن ٱّلَلَ ََكَن  ا يَِػُظُلً بِِّ ٍَ ِل  إَِن ٱّلَلَ ُِػِ ٔاْ بِٱىأَػدأ ٍُ ن ََتأُه
َ
ٱنلَاِس أ

َۢا بَِصٗيا  ٍِيَػ ٥٨َس 

 “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.” (Q.S. An-nisa [4]: 58) 

 

Adapun penjelasan dari Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir 

Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin 

Humaid (Imam Masjidil Haram), tentang ayat diatas yaitu: 

                                                           
12

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, 

(Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 2005) hlm/. 215 
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Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan 

amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk 

menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah 

kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan 

kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar 

keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan 

diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah 

sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian 

kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan 

kalian,meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya. 

Amanah jika dikaitkan dengan kepemimpinan efektif di 

lembaga pendidikan dapat dimengerti sebagai bentuk 

kepemimpinan pendidikan yang menekankan kepada pencapaian 

prestasi akademik dan non-akademik lembaga pendidikan. 

Seorang pemimpin lembaga pendidikan efektif merupakan 

pemimpin pendidikan yang mempunyai amanah meningkatkan 

prestasi lembaga pendidikan.
13

 

b. Adil  

Kata adil merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu „Adl. 

Dalam Al-Qur`an istilah adil menggunakan tiga , yaitu „adl, qisth, 

dan haqq. Allah SWT. mewajibkan umat manusia agar setiap 

memutuskan perkara dengan secara adil dan transparan, maka 

sudah jadi kewajiban bagi setiap muslim untuk saling membantu 

dalam membangun suatu kehidupan sosial dalam sekala keadilan 

Ilahiah yang dituntut iman mereka.
14

 

Allah menjelaskan di dalam Al-Qur`an surah Shad (38): 26 

                                                           
13

 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm. 88 
14

 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm. 89 
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َّقِ 
َ ٱنلَاِس بِٱۡلأ ُلً َبۡيأ ۡرِض فَٱحأ

َ َيََٰداوُۥُد إَُِا َجَػيأَنََٰم َخيِيَفٗة ِػ ٱۡلأ

ََ يَِضئَُّن َغَ  ىَٰ َفُيِضَيَم َغَ َسبِيِو ٱّلَلِِۚ إَِن ٱََّلِي َٔ َٓ أ َوََل ثَتَبِِع ٱل

َِساِب  ٔأَم ٱۡلأ ٔاْ يَ ا نَُس ٍَ ِ ًأ َغَذابر َشِديُدَۢ ب ُٓ
َ ٢٦َسبِيِو ٱّلَلِ ل  

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan." (Q.S. Shad [38]: 26) 

Adapun tafsir dari ayat diatas yaitu: Wahai Daud! 

Sesungguhnya Kami mengangkatmu sebagai khalifah di muka 

bumi untuk menegakkan hukum-hukum dan perkara-perkara 

agama dan dunia, maka putuskanlah di antara manusia dengan 

adil, jangan mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan perkara di 

antara manusia, di mana kamu condong kepada salah seorang dari 

dua orang yang berselisih karena adanya hubungan kekerabatan 

atau pertemanan atau kamu berpaling darinya karena adanya 

permusuhan, akibatnya hawa nafsu menyesatkanmu dari jalan 

Allah yang lurus. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari 

jalan Allah yang lurus akan mendapatkan azab yang berat karena 

mereka melupakan hari hisab, sebab andai mereka mengingatnya 

dan takut kepadanya, niscaya mereka tidak memperturutkan hawa 

nafsu mereka.  
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Pelaksanaan keadilan pada ranah kepemimpinan pendidikan 

diawali dengan uswatun hasanah oleh pemimpin terhadap 

bawahan atau komponen pendidikan. Sikap demikian, menjadikan 

pemimpin pendidikan suri tauladan terhadap pendidikan yang lain 

sebagaimana telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam 

memberikan teladan bagi para sahabat, dan hal ini mempunyai 

implikasi keberhasilan Nabi Muhammad SAW. yang telah 

mendidik komunitas manusia menuju kehidupan yang sempurna 

disisi-Nya.
15

 

c. Musyawarah 

Nevin Abd. Khaliq menyatakan selain dua prinsip di atas, 

musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam organisasi yang 

harus dibagun antara pemimpin dan yang dipimpin.
16

 Kata 

musyawarah diambil dari kata bahasa Arab, yang berasal dari kata 

syawara-yasyuru, adalah kata yang banyak terdapat dalam Al-

Qur`an. Definisi musyawarah sebagai pembahasan bersama 

dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, 

perundingan, dan perembukan.
17

 

Penentuan kebijaksanaan kepemimpinan pendidikan dalam 

perspektif Al-Qur`an harus didasarkan atas kesepakatan 

musyawarah sebagaimana dianjurkan dalam QS Al-Syura (42): 38  

 ََ ْ  َوٱََّلِي َجَجابُٔا ًأ  ٱسأ ِٓ ِ ْ  لَِرّب َكاُمٔا
َ
ةَ  َوأ َٰٔ ًأ  ٱلَصيَ ُْ ُر مأ

َ
ًأ  ُشَٔرىَٰ  َوأ ُٓ َِ ا بَيأ ٍَ  َوِم

ًأ  ُٓ ٣٨ يُِِفُلٔنَ  َرزَكأَنَٰ  

                                                           
15

 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, , hlm. 90 
16

 Nevin Abd. Khaliq Musthafa, Al-Mu‟aradlah fi al-Fikri al-Siyasi al-Islamy 

(Kairo: Maktabah Malik Faisal Islamiyah, 1985) hlm. 95 
17

 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm. 92. 
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 “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.” (Q.S. Al Syura [42]: 38) 

Adapun penjelasan dari Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir 

Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin 

Humaid (Imam Masjidil Haram), tentang ayat diatas yaitu: Dan 

orang-orang yang menjawab seruan Tuhan mereka saat Dia 

mengajak mereka kepada tauhid dan ketaatan, mereka mendirikan 

shalat-shalat wajib dengan batasan-batasan pada waktu-waktunya, 

dan bila mereka hendak melakukan sesuatu mereka 

bermusyawarah terlebih dahulu tentangnya, dan mereka 

menyedekahkan sebagian harta yang Kami berikan kepada mereka 

di jalan Allah, mereka menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan 

kepada yang berhak berupa zakat, nafkah dan bentuk-bentuk infak 

yang lain.  

Pemimpin pendidikan perlu untuk melakukan pelaksanaan 

fugsi manajemen dengan dasar musyawarah antar komponen 

lembaga pendidikan dengan melakukan tiga garapan manajemen 

pendidikan, yaitu: manajemen material, manajemen personal, dan 

manajemen kurikulum.
18

 

d. Etika Tauhid dan Amr Ma‟ruf Nahi Munkar 

Prinsip etika tauhid yang menjadi pegangan utama pemimpin 

pendidikan akan berimplikasi pada sikap melindungi komponen 

pendidikan dengan manhaj pemimpin bijaksana, yaitu amr ma‟ruf 

nahi munkar. Konsep amr ma‟ruf nahi munkar dalam konteks 

organisasi pendidikan dapat berarti sebagai proses memanusiakan 

manusia secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dari 

                                                           
18

 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm. 94. 
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pendidikan itu sendiri. Proses ini memberikan implikasi 

ketakwaan pada seluruh komponen organisasi pendidikan sebagai 

wujud dari kehambaan manusia pada Allah.
19

 

Kepemimpinan dengan prinsip etika tauhid dan amr ma‟ruf 

nahi munkar sangat memberikan kontribusi yang signifikan. 

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. peradaban dengan 

anatomi kelompok yang sangat heterogen mampu dibagun, 

bahkan yang kemudian diinternalisasikan dalam kesatuan 

keberagaman yang tidak membatasi kesatuan tersebut dengan 

batas jenis kelamin, usia, dan status sosial. 

Kepemimpinan yang demikian seharusnya ada dalam lingkup 

pendidikan untuk membentuk organisasi pendidikan yang secara 

akseleratif, efektif, dan efisien mampu mencapai tujuan 

pendidikan. Kepemimpinan dalam Islam merupakan fakta yang 

substansial khususnya dalam pencapaian tujuan pendidikan. 

Sebab, pendidikan merupakan medium vital dalam mengonstruksi 

generasi yang sempurna dalam membangun peradaban manusia 

serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat di bawah payung 

keridhaan Allah SWT.
20

 

Adapun karakteristik yang menggambarkan kepemimpinan dalam 

Islam sebagai berikut:
21

 

a. Setia. Pemimpin dan yang dipimpin terikat kesetiaan kepada 

Allah; 

                                                           
19

 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm. 95 
20

 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm. 98 
21

 Nurul Hidayah, Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm. 111 
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b. Terikat pada tujuan. Seorang pemimpin dalam melihat tujuan 

organisasi berdasarkan ruang lingkup tujuan Islam yang lebih 

luas; 

c. Menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam; 

d. Memegang teguh amanah; 

e. Tidak sombong. Rendah hati dalam memimpin; 

f. Disiplin, konsisten, dan konsekuen dalam segala tindakan 

pemimpin. 

4. Syarat-syarat Kepemimpinan 

Kartini Kartono menyebutkan persyaratan kepemimpinan 

harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu:
22

 

a. Kekuasaan. Kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan 

wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan 

menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.  

b. Kewibawaan. Kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang 

mampu mengatur orang lain agar orang tersebut patuh pada 

pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.  

c. Kemampuan. Segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan 

atau keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi 

dari kemampuan anggota biasa.  

Earl Nightingale dan Whitt Schult dalam bukunya Creative 

Thinking- How to win Ideas (1965) yang dikutip oleh Kartini 

Kartono, mengemukakan kemampuan dan syarat yang harus dimiliki 

seorang pemimpin adalah:
23

  

a. Kemandirian, berhasrat memajukan diri sendiri (individualism).  

                                                           
22

 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Bandung: Rajawali Pers, 1992) 

hlm. 36 
23

 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan,) hlm. 37 
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b. Besar rasa ingin tahu, dan cepat tertarik pada manusia dan benda-

benda (curious).  

c. Multiterampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam.  

d. Memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, suka berkawan.  

e. Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna.  

f. Mudah menyesuaikan diri, adaptasinya tinggi.  

g. Sabar namun ulet, serta tidak berhenti.  

h. Waspada, peka, jujur, optimis, berani, gigih, ulet, realistis. 

5. Peran dan Fungsi Seorang Pemimpin 

Fungsi utama dari seorang pemimpinan adalah sebagai 

administrator dan koordinator bagi semua Sumber Daya Manusia 

(SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dana, sarana, dan juga potensi-

potensi yang ada di dalam organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi. Peningkatan SDM di dalam penyelenggaraan pendidikan 

merupakan “ruh” dari sekolah.  

Ada pula yang berpendapat bahwa fungsi utama pemimpin 

adalah menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar. 

Berdasarkan aturan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh 

organisasi dan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam 

kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang berarti 

bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi. 

Fungsi-fungsi utama yang dimaksud sebagai berikut:
24

 

a. Pengelola organisasi atau pengendali utama manajemen 

berorganisasi; 

b. Motivator, yaitu orang yang mendorong dan memberikan 

dukungan penuh kepada bawahannya untuk bekerja dengan 

optimal; 
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c. Pembuat keputusan yang akan mempengaruhi perkembangan dan 

kemajuan organisasi serta kesejahteraan para anggotanya; 

d. Penilai kinerja karyawannya yang akan memberikan penghargaan 

bagi seluruh prestasi kerja bawahannya; 

e. Dinamisator dan katalisator organisasi, yaitu orang yang 

memajukan organisasi dan mengendalikan situasi dan kondisi 

yang akan berpengaruh terhadap kemajuan dan kemunduran 

organisasi; 

f. Stabilitator, yaitu orang yang mempunyai kapabilitas terkuat 

dalam mempertahankan eksistensi organisasi; 

g. Supervisior, orang yang membina, melatih, mendidik, mengawasi, 

menilai, dan memberi contoh kerja terbaik bagi seluruh anggota 

organisasi yang dipimpinnya. 

Sedangkan menurut Veithzal Rivai, menyatakan bahwa fungsi 

kepemimpinan memilki dua dimensi, yaitu:
25

 

a. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan 

mengarahkan (direction) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. 

b. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (support) atau 

keterlibatan orang orang yang dipimpin dalam melaksanakan 

tugas-tugas kelompok atau organisasi. 

Ia juga menyatakan bahwa secara operasional dapat dibedakan 

dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu: 

a. Fungsi instruksi, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. 

b. Fungsi konsultasi, fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. 

c. Fungsi partisipasi, dalam menjalankan fungsi ini pemimpin 

berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik 
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keikutsertaan dalam pengambilan keputusan maupun dalam 

melaksanakannya. 

d. Fungsi delegasi, fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan 

wewenang atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan 

maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. 

e. Fungsi pengendalian, dapat diwujudkan melalui kegiatan 

bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. 

Fungsi kepemimpinan dalam praktiknya terwujud dalam pola 

kepemimpinan yang mengarah pada gaya kepemimpinan dalam 

manajemen suatu lembaga pendidikan Islam. Hal ini berarti 

kepemimpinan adalah bagian penting dalam manajemen pendidikan 

Islam. 

6. Gaya / Model Kepemimpinan 

Secara bahasa, kata gaya dapat diartikan sebagai sikap, 

gerakan, irama, lagu, cara dalam melakukan gerakan dalam olah raga, 

tingkah laku, sikap elok, gerak gerik yang bagus.
26

 Menurut Veithzal 

Rivai gaya diartikan dengan sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang 

elok, gerak-gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat 

baik. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah pola perilaku atau 

strategi yang disukai atau sering diterapkan oleh seorang pemimpin.
27

 

Adapun menurut Nurkholis dalam bukunya, gaya 

kepemimpinan adalah suatu perilaku konsisten yang ditunjukkan oleh 

pemimpin dan diketahui oleh pihak lain pada saat pemimpin berusaha 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain. Gaya kepemimpinan 

merupakan pola tingkah laku yang disukai seorang pemimpin dalam 
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proses mengarahkan dan mempengaruhi para pekerja. Karakteristik 

kepemimpinan yang efektif sangat berpengaruh terhadap perilaku 

bawahannya.
28

  

E. Mulyasa menyatakan bahwa cara yang dipergunakan 

pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya dikenal sebagai 

gaya kepemimpinan. Dengan demikian, gaya kepemimpinan adalah 

teori kepemimpinan dari pendekatan perilaku pemimpin yang sering 

diterapkan.
29

 

Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin, pada dasarnya 

dapat diterangkan melalui tiga aliran teori, yaitu: 

a. Teori Genetis (keturunan) 

Inti dari teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan 

bukan dibuat. Penganut teori ini menyatakan bahwa seorang 

pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan 

dengan bakat kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan merupakan 

bagian dari kepribadian seseorang  yang tidak bisa dipelajari, 

tetapi hanya bisa dibentuk melalui pembentukan dari awal. 

b. Teori Sosial  

Inti dari teori ini bahwa pemimpin itu dibuat atau dididik 

bukannya kodrati. Jadi, teori ini merupakan kebalikan dari teori 

genetika. Penganut teori ini mengatakan bahwa setiap orang bisa 

menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman 

yang cukup. 

c. Teori Ekologis 

Inti dari teori ini menekankan bahwa seseorang hanya akan 

berhasil menjadi pemimpin yang apabila ia telah memiliki bakat 
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kepemimpinan. Bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan 

yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk 

dikembangkan lebih lanjut.  

Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori 

terdahulu sehingga dapat dikatakan merupakan teori yang 

mendekati kebenaran. Namun penelitian yang jauh lebih 

mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti 

apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya sosok pemimpin 

yang baik.  

Gaya kepemimpinan yang efektif merupakan gaya 

kepemimpinan yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, 

dan menggerakkan orang-orang yang dipimpin sesuai dengan situasi 

dan kondisi supaya mereka mau bekerja dengan penuh semangat 

dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Baharuddin dan Umiarso, 

pada fakta nya, gaya kepemimpinan yang efektif ada empat, yaitu:
30

 

a. Gaya instruktif, penerapan pada bawahan yang baru bertugas. 

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan instruksif adalah memberi 

pengarahan secara spesifik, kegiatan lebih banyak diawasi ketat, 

kadar direktif tinggi, kadar semangat rendah, kurang 

meningkatkan kemampuan pegawai, kemampuan motivasi 

rendah, dan tingkat bawahan rendah. 

b. Gaya konsultatif, penerapan pada bawahan yang memiliki 

kemampuan tinggi namun kemauan rendah. Ciri-ciri gaya 

konsultatif adalah semangat tinggi, komunikasi dilakukan secara 

timbal balik, masih membeberkan pengarahan yang spesifik, 

pemimpin bertahap memberikan tanggung jawab kepada pegawai 
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walaupun masih dianggap belum mampu, dan tingkat kematangan 

bawahan rendah ke sedang. 

c. Kepemimpinan partisipasif, kepemimpinan ini dikenal dengan 

istilah kepemimpinan terbuka, bebas, dan nondirective. Orang 

yang menerapkan pendekatan ini hanya sedikit memegang kendali 

dalam proses pengambilan keputusan.  

d. Gaya delegatif, penerapan pada bawahan yang memiliki 

kemampuan dan kemauan tinggi. Ciri-ciri gaya delegatif adalah 

memberikan pengarahan bila diperlukan saja, memberikan 

semangat dianggap tidak perlu lagi, tidak perlu motivasi, dan 

tingkat kematangan bawahan tinggi. 

Menurut G. R. Terry yang dikutip oleh Maman Ukas, 

mengatakan bahwa terdapat 6 tipe atau gaya kepemimpinan, yaitu:
31

 

a. Tipe kepemimpinan pribadi, dalam penerapan kepemimpinan ini 

segala sesuatu tindakan dilakukan dengan mengadakan kontak 

pribadi atau langsung dilakukan oleh pribadi pemimpin yang 

bersangkutan. 

b. Tipe kepemimpinan nonpribadi, segala kebijaksanaan yang 

dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau perintah juga 

pengawasan. 

c. Tipe kepemimpinan otoriter, pemimpin otoriter itu bekerja keras, 

sungguh-sungguh, teliti, tertib, dan juga instruksinya harus ditaati. 

d. Tipe kepemimpinan demokratis, pemimpin tipe ini menganggap 

diri merupakan bagian dari kelompoknya dan bersama-sama 

berusaha tanggung jawab tentang terlaksananya tujuan mereka. 
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e. Tipe kepemimpinan paternalistis, kepemimpinan ini dicirikan oleh 

suatu pengaruh sifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan 

kelompok. 

f. Tipe kepemimpinan menurut bakat, kepemimpinan ini biasanya 

timbul dari kelompok orang-orang informal di mana mungkin 

mereka berlatih dan biasanya akan muncul pemimpin dalam 

kelompok tersebut menurut bidang keahliannya. 

Adapun menurut Kurt Lewin, mengemukakan tipe-tipe 

kepemimpinan menjadi tiga bagian, yaitu:
32

 

a. Gaya Otokratis. Pemimpin yang bekerja keras, sungguh-sungguh, 

teiliti, tertib, ia bekerja menurut peraturan yang berlaku dan 

instruksinya harus ditaati.  

Perintah pimpinan dipandang sebagai satu-satunya yang paling 

benar sehingga tidak boleh dibantah. Oleh karena itu tidak ada 

pilihan lain bagi bawahan selain tunduk dan patuh di bawah 

kekuasaan sang pemimpin.
33

 

b. Gaya Demokratis. Pemimpin yang mengaggap dirinya bagian dari 

kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha 

tanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya.  

Danim menyatakan bahwa inti demokrasi adalah keterbukaan dan 

keinginan memposisikan pekerjaan dari, oleh, dan untuk bersama. 

Landasan dari kepemimpinan demokratis adalah anggapan dengan 

adanya interaksi dinamis maka tujuan organisasi akan tercapai.
34
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c. Gaya Laissezfaire. Pemimpin ini setelah tujuan diterangkan pada 

bawahannya kemudian menyerahkan sepenuhnya pada bawahan 

untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Menurut A. M. Mangunhardjana, masing-masing gaya 

kepemimpinan menentukan hubungan antara kekuasaan pemimpin 

dan kebebasan mereka yang dipimpin, dan ada tiga gaya 

kepemimpinan yaitu:
35

 

a. Gaya kepemimpinan otokratis, gaya ini pemimpin bersikap 

sebagai penguasa dan yang dipimpin sebagai yang dikuasai. 

Daryanto mengemukakan bahwa dalam tipe ini pemimpin 

bertindak sebagai penguasa tunggal. 

b. Gaya kepemimpinan liberal, gaya ini pemimpin tidak 

merumuskan masalah serta cara pemecahannya. Jadi dibiarkan 

saja mereka yang dipimimpinnya menemukan cara memecahkan/ 

keluar dari masalahnnya.  

c. Gaya kepemimpinan demokratis, gaya ini pemimpin berusaha 

membawa mereka yang dipimpin menuju tujuan dan cita-cita 

dengan memperlakukan sebagai sejajar. Danim menyatakan 

bahwa inti demokrasi adalah keterbukaan dan keinginan 

memposisikan pekerjaan dari, oleh, dan untuk bersama. Landasan 

dari kepemimpinan demokratis adalah anggapan dengan adanya 

interaksi dinamis maka tujuan organisasi akan tercapai.
36

 

Pendapat dari beberapa tokoh di atas, pada kenyataannya yang 

banyak diterapkan hanya tiga gaya kepemimpinan yaitu otokratis, 

demokratis, dan laissezfaire dalam berbagai organisasi dan salah 

satunya dalam bidang pendidikan. 

                                                           
35

 Baharuddin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm. 57 
36

 Sudarman Danim, Menjadi Komunitas Pembelajar: Kepemimpinan 

Transformasional dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran,  hlm. 75  



33 
 

 
 

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan 

Dalam melaksanakan aktivitasnya pemimpin dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor. Menurut Reitz, faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pemimpin yaitu:
37

 

a. Kepribadian (personality) pengalaman masa lalu pemimpin. 

Misalnya, jika dia pernah sukses dengan cara menghargai 

bawahan maka cenderung akan menerapkan gaya kepemimpinan 

yang berorientasi pada bawahan.  

b. Pengharapan dan perilaku atasan. Misalnya, atasan yang memakai 

gaya berorientasi pada tugas cenderung manajer juga akan 

menggunakan gaya itu. 

c. Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan, mempengaruhi gaya 

kepemimpinan manajer. 

d. Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi 

gaya pemimpin. 

e. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan 

perilaku bawahan, seperti memberikan penghargaan terhadap 

prestasi bawahan akan mempengaruhi motivasi kinerja bawahan. 

f. Harapan dan perilaku rekan. Misalnya, manajer membentuk 

persahabatan dengan rekan-rekan dalam organisasi, dan akan 

mempengaruhi perilaku rekan-rekan yang lain. 

Adapun menurut Suwatno yang dikutip oleh Didi Pianda, 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan adalah sebagai 

berikut:
38
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a. Faktor genetis, yaitu faktor yang menampilkan pandangan bahwa 

seseorang menjadi pemimpin karena latar belakang keturunannya. 

b. Faktor sosial, yaitu faktor ini pada hakikatnya semua orang sama 

dan bisa menjadi pemimpin. 

c. Faktor bakat, yaitu faktor yang berpandangan bahwa seseorang 

hanya akan berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik, apabila 

orang itu memang dari sejak kecil sudah membawa bakat 

kepemimpinan. 

Selain itu terdapat juga faktor penghambat di antaranya 

terbagi kepada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.  

a. Faktor internal, yang mana faktor yang datang dari dalam diri 

guru itu sendiri yaitu latar belakang pendidikan guru, di 

antaranya: harus memiliki ijazah keguruan, pengalaman mengajar 

guru, keadaan kesehatan guru dan keadaan kesejahteraan guru. 

b. Faktor eksternal, antara lain: sarana pendidikan, kedisiplinan kerja 

sekolah, dan pengawasan kerja sekolah. 

B. Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepala Sekolah 

Sebagai pemimpin pendidikan, seorang kepala sekolah 

mengorganisasikan sekolah dan personil yang berkerja di dalamnya 

ke dalam suatu situasi yang efisien, demokratis, dan kerjasama 

institusional yang tergantung keahlian para pekerja. Di bawah 

kepemimpinannya program pendidikan untuk murid harus 

direncanakan, diorganisasi, dan didata.
39

 

Dalam pelaksanaan program kepala sekolah yang baik harus 

dapat memimpin secara profesional kepada para staf pengajar, bekerja 
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secara ilmiah, penuh perhatian, dan demokratis, dengan menekankan 

untuk perbaikan proses belajar mengajar, di mana sebagian besar 

kreativitas akan dicurahkan untuk perbaikan pendidikan. 

Kesimpulannya bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. 

Kepala sekolah adalah wakil atau perantara yang mengemban 

tugas dari Allah SWT. mengurusi manusia dalam dunia pendidikan, 

menyelesaikan suatu permasalahan pendidikan dalam beberapa 

keputusan dan kebijakan yang berorientasi dengan ajaran Allah SWT. 

dengan demikian kepala sekolah akan mampu menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai seorang pemimpin. 

Tugas seorang kepala sekolah sebagai pemimpin yaitu 

menyangkut bagaimana kepala sekolah bertanggung jawab atas 

sekolahnya dalam melaksanakan kegiatan, mengelola berbagai 

masalah menyangkut pelaksanaan administrasi sekolah, pembinaan 

tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut, pendayagunaan 

sarana dan prasarana sebaik mungkin.
40

 

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah 

kepemimpinan yang mampu memberikan kepuasaan bagi para 

stakeholders sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif 

adalah kepemimpinan yang mampu memberikan inspirasi dan teladan 

yang baik bagi guru, staf, dan pegawai lainya.
41

 

2. Standar Kepala Sekolah 

Kualifikasi dan standarisasi kompetensi kepala sekolah diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 
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yang menyebutkan kepala sekolah bertanggung jawab atas 

keberhasilan proses pembelajaran di sekolah dan merupakan salah 

satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan 

kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga 

kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana 

dan prasarana di mana ia bertugas.
42

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 

2007 telah menetapkan standar kepala sekolah. Standar dimaksud 

berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensinya. Standar ini lebih 

luas dan komprehensif dibandingkan dengan standar yang diatur 

dalam PP Nomor 19 Tahun 2005. Standar kepala sekolah dipaparkan 

sebagai berikut.
43

 

a. Standar kualifikasi dan pengalaman. 

1) Kualifikasi kepala sekolah terdiri atas kualifikasi umum dan 

kualifikasi khusus. 

2) Kualifikasi umum kepala sekolah sebagai berikut: 

a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma 

empat (D-4) kependidikan atau non kependidikan pada 

perguruan tinggi berakreditasi; 

b) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia 

setinggi-tingginya 56 tahun; 

c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 

tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di 

Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal (TK/RA) 
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memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 

tahun di TK/RA; 

d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai 

negeri sipil (PNS) dan bagi non PNS disetarakan dengan 

kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga 

yang berwenang. 

3) Kualifikasi khusus kepala sekolah, yaitu: 

a) Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) 

sebagai berikut: 

- Berstatus sebagai guru SD/MI  

- Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI 

- Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh 

lembaga yang ditetapkan pemerintah. 

Kompetensi kepala sekolah/madrasah seperti yang terdapat 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Dalam peraturan tersebut 

terdapat lima dimensi kompetensi yaitu: kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Setiap dimensi kompetensi 

memiliki kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang kepala 

sekolah/madrasah. Secara rinci kompetensi-kompetensi dasar tersebut 

adalah sebagai berikut.
44

 

1. Kompetensi Kepribadian 

a. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak 

mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di 

sekolah/madrasah. 

b. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.  
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c. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri 

sebagai kepala sekolah/madrasah  

d. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.  

e. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan sebagai kepala sekolah/ madrasah.  

f. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin 

pendidikan. 

2. Kompetensi Sosial  

a. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan 

sekolah/madrasah  

b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.   

c. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. 

3. Kompetensi Manajerial 

a. Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai 

tingkatan perencanaan.   

b. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan 

kebutuhan.  

c. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya sekolah/ madrasah secara optimal.  

d. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah 

menuju organisasi pembelajar yang efektif.  

e. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang 

kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.  

f. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya manusia secara optimal.  

g. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam 

rangkapendayagunaan secara optimal.  
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h. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam 

rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan 

pembiayaan sekolah/ madrasah.  

i. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta 

didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas 

peserta didik.  

j. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan 

nasional.  

k. Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.  

l. Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung 

pencapaian tujuan sekolah/ madrasah.  

m. Mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik 

di sekolah/madrasah.  

n. Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.  

o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.  

p. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

program kegiatan sekolah/ madrasah dengan prosedur yang 

tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. 

4. Kompetensi Supervisi 

a. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru.  

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.  
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c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru. 

5. Kompetensi Kewirausahaan  

a. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah/madrasah.  

b. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah 

sebagai organisasi pembelajar yang efektif.  

c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin 

sekolah/madrasah.  

d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.  

e. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta 

didik. 

Dalam rangka  menata dan mereformasi kepemimpinan 

pendidikan di sekolah, sekaligus melengkapi peraturan sebelumnya-

khususnya Permendiknas No. 13 Tahun 2007 yang terkait dengan 

kekepalasekolahan (principalship), pemerintah melalui Menteri 

Pendidikan Nasional menghadirkan kembali regulasi baru 

yaitu: Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru 

Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, yang terdiri dari  10 Bab dan 20 

Pasal.
45

  

1. Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai 

kepala sekolah/madrasah yaitu memiliki sertifikat kepala 

sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan 
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pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga 

yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal (Pasal 2 Ayat 3 

point b).  

2. Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta 

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah (Pasal 3 

Ayat 1).  

3. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah 

dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu 

minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam 

kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan (Pasal 7 Ayat 2).  

4. Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh 

kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas yang bersangkutan 

kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah 

kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota 

sesuai dengan kewenangannya (Pasal 4 Ayat 2).  

5. Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui 

penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan 

kepala sekolah/madrasah (Pasal 9 Ayat 1). Tim pertimbangan 

melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan 

pendidikan (Pasal 9 Ayat 3).  

6. Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara 

berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) 

tahun (Pasal 12 Ayat 1). Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan 

oleh pengawas sekolah/madrasah (Pasal 12 Ayat 2). Penilaian 

kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung 

dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang 

terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga 
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kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan 

bertugas (Pasal 12 Ayat 3).  

Satu lagi kebijaksanaan pemerintah yang mengatur regulasi 

pendidikan di Indonesia telah terbit melalui Permendikbud No 6 

Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. 

Permendikbud ini ditandatangani oleh mendikbud pada tanggal 22 

Maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 9 April 2018 oleh 

Kemenkumham. Pertimbangan dikeluarkannya permendikbud ini 

adalah guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk 

memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. Pertimbangan yang kedua adalah Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru 

Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sudah tidak sesuai dengan 

dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan nasional, sehingga 

perlu diganti.
46

  

Catatan penting dari Permendikbud No 6 Tahun 2018 Tentang 

Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :  

1. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin 

dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-

kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar 

(SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama 

(SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah 

menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), 

sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah 

Indonesia di Luar Negeri.  
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2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan,melatih, serta menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

3. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilanyang 

melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan, supervisi, dan sosial.  

4. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan 

kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, 

pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin 

sekolah.  

5. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan 

kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, 

bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan 

manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada 

guru dan tenaga kependidikan.  

6. Dinas Provinsi adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang 

pendidikan di wilayah provinsi.  

7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang bertanggungjawab di 

bidang pendidikan di daerah kabupaten/kota.  

8. Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut 

SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal 

yang diselenggarakan di luar negeri.  

9. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang 

selanjutnya disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di 

lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan 

tenaga kependidikan.  
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10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah.  

11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggungjawab 

dalam pembinaan Guru dan tenaga kependidikan di lingkungan 

Kementerian. 

Persyaratan bakal calon kepala sekolah pada Permendikbud 

No 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah : 

1. Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) 

atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program 

studi yang terakreditasi paling rendah B; 

b. memiliki sertifikat pendidik; 

c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling 

rendah Penata, golongan ruang III/c;  

d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut 

jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di 

TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 

(tiga) tahun di TK/TKLB; 

e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan 

paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir; 

f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan 

dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun; 
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g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat 

keterangan dari rumah sakit Pemerintah; 

h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau 

berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi 

terpidana; dan 

j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu 

pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah. 

2. Calon Kepala Sekolah di SILN selain memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 

khusus sebagai berikut : 

a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

b. memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahunberturut-

turut sebagai Kepala Sekolah; 

c. sedang menjabat Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat; 

d. menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tempat yang 

bersangkutan akan bertugas baik lisan 

maupun tulisan; dan 

e. memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan 

budaya Indonesia. 

Penyiapan Calon Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan yang 

diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat 
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1. Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang akan 

ditugaskan di daerah khusus dilakukan melalui tahap : 

a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah; 

b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan 

c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. 

2. Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap: 

a. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah; 

b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan 

c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. 

3. Penyiapan calon Kepala SILN dilakukan melalui tahap: 

a. pengumuman penerimaan oleh Kementerian; dan 

b. seleksi calon Kepala Sekolah. 

3. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai komponen utama di dalam pendidikan 

harus mengetahui tugas dan fungsi kepala sekolah. Di antaranya, 

tugas utama kepala sekolah, sebagai berikut:
47

 

a. Memimpin dan mengatur situasi, mengendalikan kegiatan 

kelompok, organisasi atau lembaga, dan menjadi juru bicara 

kelompok.  
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b. Meyakinkan orang lain tentang perlunya perubahan menuju 

kondisi yang baik.  

c. Mengingatkan tujuan akhir dari perubahan.  

d. Membantu kelancaran proses perubahan, khususnya 

menyelesaikan masalah dan membina hubungan antar pihak yang 

berkaitan.  

e. Menghubungkan orang dengan sumber dana yang diperlukan. 

Sedangkan tugas kepala sekolah menurut Muchlas Samani, 

dalam mengemukakan tugas kepala sekolah sebagai EMASLIM, yaitu 

educator (pendidik), manager, administrator, supervisor, leader 

(pemimpin), innovator (pencipta), dan motivator (pendorong).
48

 

Kepala sekolah perlu menjalankan fungsi kepemimpinan 

secara operasional sesuai dengan kelembagaan. Sebagai penanggung 

jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, kepala sekolah 

mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:
49

 

a. Educator (guru). 

b. Amanger (pengarah, penggerak sumber daya). 

c. Administrator (pengurus administrasi). 

d. Supervisor (pengawas, pengoreksi, dan melakukan evaluasi). 

Adapun fungsi kepala sekolah menurut Roe dan Drake, 

yaitu:
50

 

a. Mendorong dan memotivasi staf untuk kinerja maksimal.  
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b. Mengembangkan staf secara realistik dan bertujuan dari 

akuntabilitas pengajaran (memonitor program pengajaran dan 

proses pengajaran).  

c. Bekerja dengan staf dalam mengembangkan dan melaksanakan 

evaluasi staf.  

d. Bekerja dengan staf dalam menyusun rencana untuk evaluasi dan 

pelaporan kemajuan pelajar.  

e. Membangun pusat sumber belajar dan menata penggunaannya.  

f. Mengembangkan kerjasama dengan staf dalam mengembangkan 

keprofesionalan yang dinamis dan program pelayanan pendidikan 

sendiri. 

Adapun fungsi kepala sekolah menurut Dr. H. Muh. Arif, 

M.Ag. sebagai berikut:
51

 

a. Kepala sekolah sebagai Administrator. 

b. Kepala sekolah sebagai supervisor. 

c. Kepala sekolah sebagai leader. 

d. Kepala sekolah sebagai inovator. 

e. Kepala sekolah sebagai motivator. 

f. Kepala sekolah sebagai enterpreneur. 

Fungsi kepemimpinan membantu kepala sekolah dalam 

menyelenggarakan kepemimpinannya di sekolah atau sebagai 

penopang, tanpa adanya tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh 

kepala sekolah maka kepemimpinan yang dipegang tidak menentu 

arahnya. 
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C. Mutu Pendidikan Islam 

1. Pengertian Mutu Pendidikan 

Dalam manajemen mutu terpadu, kata kunci rujukan utama 

adalah mutu atau kualitas. Kata kualitas masuk ke dalam bahasa 

Indonesia dari bahasa Inggris, yaitu quality. Kata ini sesungguhnya 

berasal dari bahasa latin, yaitu qualitas yang masuk ke dalam bahasa 

Inggris melalui bahasa Prancis kuno, yaitu qualite. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata mutu diartikan sebagai ukuran baik 

buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat. Di dalam Kamus Ilmiah 

Populer diartikan sebagai kualitas, derajat, tingkat, mutiara, emas 

kertas, manik, karat.
52

 

Pembahasan terkait mutu tidak dapat dilepaskan dari tiga 

tokoh tentang mutu yaitu: Edwars Deming, Joseph Juran, dan Philip 

B. Crosby. Menurut Deming masalah mutu terletak pada masalah 

manajemen, ia mengajarkan pentingnya pendekatan yang tepat dan 

sistematis serta pendekatan dengan dasar statistik untuk memecahkan 

masalah kualitas.
53

 Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan 

pasar atau kualitas adalah apa pun yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan konsumen.
54

 

Menurut Joshep Juran yang dikutip oleh M. N. Nasution, 

menyatakan bahwa kualitas adalah kecocokan penggunaan produk 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan atau kualitas 

sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi. Juran mengajarkan 

perencanaan, penetapan, sasaran, isu-isu organisasi, kebutuhan akan 

penetapan tujuan dan sasaran untuk perbaikan, dan tanggung jawab 
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terhadap manajemen kualitas.
55

 Lebih jauh konsep Juran yang dikutip 

oleh Uhar Saputra, mengemukakan lima dimensi kualitas yaitu: 

Rancangan, kesesuaian, kesediaan, keamanan, dan kegunaan praktis  

yang dapat dimanfaatkan penggunanya oleh konsumen.
56

 

Menurut Philip B. yang dikutip oleh M. N. Nasution 

menyatakan bahwa kualitas adalah apa pun conformance to 

requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan 

atau kualitas nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap 

persyaratan.
57

 

Dari berbagai pendapat dari tiga tokoh tersebut, dari definisi-

definisi yang ada, terdapat beberapa persamaan. Dalam 

mendefinisikan mutu atau kualitas memerlukan pandangan yang 

komprehensif dan detail yang mengarah pada penerimaan definisi 

secara general. Namun dari berbagai definisi tersebut, jika dilihat dari 

perspektif Islam terdapat satu persamaan, yaitu kondisi pada produk 

secara baik, bagus dan sesuai dengan harapan yang bisa disebut 

dengan Ihsan. Ihsan adalah berbuat baik kepada semua pihak 

disebabkan Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan segala 

nikmat-Nya, dan dilarang membuat kerusakan dalam bentuk 

apapun.
58

 

2. Indikator Mutu Pendidikan Islam 

Pembentukan struktur informal dalam lembaga pendidikan 

Islam yang akan memberikan pengaruh dan efek yang dirasakan 

terhadap pelaksanaan kerja dan produktifitas lembaga tersebut. Dalam 
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hal ini istilah yang diberikan Elton Mayo dari Harvard Unversity 

disebut sebagai howthorne effect. Kondisi demikian berpengaruh 

dalam peningkatan mutu pendidikan Islam yang mana lembaga 

pendidikan Islam membutuhkan standar untuk kriteria dari mutu 

pendidikan. 

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu 

pendidikan Islam, yaitu:
59

 

a. Hasil akhir pendidikan; 

b. Hasil langsung pendidikan, misalnya tes tertulis, daftar cek, skala 

rating, skala sikap; 

c. Proses pendidikan; 

d. Instumen input, yaitu alat berinteraksi dengan siswa; 

e. Siswa dan lingkungan. 

Selanjutnya adalah indikator yang mempunyai relevansi 

dengan proses pendidikan Islam sebagai cermin dalam melihat mutu 

pendidikan Islam. Pendidikan Islam dikatakan bermutu apabila 

mempunyai proses pendidikan yang bermutu dan melibatkan berbagai 

input pendidikan, seperti bahan ajar (yang mengisi ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik peserta didik), metodologi (bervariasi sesuai 

kemampuan tenaga pengajar), sarana dan prasarana lembaga 

pendidikan Islam yang didukung dengan administrasi dan sumber 

daya lainnya serta penciptaan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) 

yang kondusif.
60

 

Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu 

hasil (output) pendidikan Islam yang ingin dicapai. Adapun 
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instrumental input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (peserta 

didik) seperti tenaga pengajar harus: 

a. Memiliki komitmen yang tinggi dan total serta kesadaran untuk 

berubah dan mau berubah untuk maju 

b. Menguasai bahan ajar dan metode mengajar yang tepat dan kreatif 

c. Membangun kinerja dan displin diri yang baik 

d. Mempunyai sikap posistif dan antusias terhadap peserta didik 

bahwa mereka mau diajar dan mau belajar. 

Indikator benar-benar menjadi tolak ukur atau standar dalam 

meningkatkan mutu pendidikan Islam. Terlebih untuk menentukan 

penggunaan data, kepuasan pelanggan eksternal harus diukur untuk 

menentukan seberapa jauh pengetahuan pelanggan bahwa kebutuhan 

mereka benar-benar dipenuhi. Kondisi seperti ini membutuhkan 

keterbukaan, keadilan, ketulusan, dan memberikan peluang bagi 

semua untuk ikut serta dalam proses peningkatan mutu pendidikan 

Islam. 

Mutu lembaga pendidikan Islam mengacu pada konteks hasil 

pendidikan Islam terutama pada prestasi yang dicapai selama KBM 

dalam kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil 

tes kemampuan akademis, dapat juga prestasi di bidang non-

akademik.
61

 

Keberhasilan aplikasi manajemen mutu terpadu di sekolah 

diukur dari tingkat kepuasan pelanggan baik internal maupun 

eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan 

layanan sesuai harapan pelanggan. Dengan kata lain, keberhasilan 

sekolah atau madrasah dikemukakan dalam panduan manajemen 

sekolah sebagai berikut: 1) Siswa puas dengan layanan sekolah, 2) 
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Orang tua siswa puas dengan layanan terhadap anaknnya, 3) Pihak 

pemakai atau penerima lulusan puas karena menerima lulusan dengan 

kualitas tinggi dan sesuai harapan, 4) Guru dan karyawan puas 

dengan layanan sekolah. 

Selain itu, upaya untuk meningkatkan mutu sekolah atau 

madrasah perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
62

 

a. Menyamakan komitmen mutu oleh kepala sekolah,  

b. Mengusahakan adanya program peningkatan mutu sekolah,  

c. Meningkatkan pelayanan administrasi sekolah/madrasah,  

d. Kepemimpinan kepala sekolah/ madrasah yang efektif,  

e. Ada standar mutu lulusan,  

f. Jaringan kerjasama yang baik dan luas,  

g. Penataan organisasi sekolah/madrasah yang baik,  

h. Menciptakan iklim dan budaya sekolah/madrasah yang kondusif 

Sedangkan menurut Nur Zazin memaparkan mengenai 

indikator manajemen mutu terpadu di sekolah. Efektivitas sekolah 

dinilai menurut indikator multi tingkat dan multi segi. Penilaian 

efektifitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode 

untuk membantu kemajuan sekolah. Oleh karena itu, penilaian 

efektifitas meliputi input, proses dan output sekolah.
63

  

a. Output  

Output yang diharap, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan oleh 

proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output berupa 

prestasi akademik, seperti SKHU yang tinggi, matematika, fisika, 

cara berfikir yang kritis, kreatif, rasional dan yang lainnya. juga, 
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prestasi non akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, 

kedisiplinan, kerajian, prestasi kesenian, serta akhlakul karimah.  

b. Proses  

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakteristik proses 

sebagai berikut: Proses belajar mengajar yang efektifitasnya 

tinggi.  

1) Kepemimpinan yang kuat.  

2) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.  

3) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.  

4) Sekolah memiliki budaya mutu.  

5) Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas, dan 

dinamis.  

6) Sekolah memiliki kewenangan dan kemandirian.  

7) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat.  

8) Sekolah memiliki keterbukaan manajemen.  

9) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah.  

10) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara 

berkelanjutan.  

11) Sekolah responsive dan antisipatif terhadap kebutuhan.  

12) Komunikasi yang baik.  

13) Sekolah memiliki akuntabilitas.  

c. Input  

Input pendidikan meliputi hal-hal berikut:  

1) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas.  

2) Sumber daya tersedia dan siap.  

3) Staf yang berkompeten dan berdedikasi tinggi.  

4) Memiliki harapan prestasi yang tinggi.  

5) Fokus pada pelanggan.  
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6) Input manajemen. 

Dari beberapa pendapat di atas mengenai indikator pendidikan 

bahwa suatu proses pendidikan jika ingin menghasilkan kualitas 

lulusan yang baik, maka sekolah harus memperhatikan yang berkaitan 

dengan input, proses dan output sekolah. 

3. Standar Mutu Pendidikan 

Standar Mutu Pendidikan di Indonesia ditetapkan dalam suatu 

Standardisasi Nasional dan dikenal dengan Standar Nasional 

pendidikan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat (1) 

memberikan pengertian bahwa. Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Jerry H. 

Makawimbang Standar Nasional Pendidikan tersebut meliputi:
64

 

a. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

b. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi 

yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, 

kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus 

pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu.  

c. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan 

untuk mencapai standar kompetensi lulusan.  
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d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria 

pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta 

pendidikan dalam jabatan.  

e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, 

laboraturium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, 

serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi.  

f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, 

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pendidikan  

g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan 

besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 

satu tahun.  

h. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument 

penilaian hasil belajar peserta didik.  

Sekolah sebagai penyelanggara pendidikan dalam pelaksanaan 

tugasnya hendaknya memiliki standarisasi pendidikan. Seperti halnya 

kedelapan standar diatas yang yang sudah ditentukan oleh peraturan 

pemerintah. Dengan terpenuhnya standar tesebut dapat menciptakan 

pendidikan yang bermutu. 
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4. Ruang lingkup Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan 

dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, 

pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan 

pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan 

kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Definisi ini memiliki 

lima unsur pokok pendidikan Islam, yaitu:
65

  

a. Proses transinternalisasi. Upaya dalam pendidikan Islam 

dilakukan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, 

sistemik, dan terus menerus dengan cara transformasi dan 

internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam pada peserta didik.  

b. Pengetahuan dan nilai Islam. Materi yang diberikan kepada 

peserta didik adalah ilmu pengetahuan dan nilai Islam, yaitu 

pengetahuan dan nilai yang diturunkan dari Tuhan (Ilahiyah) atau 

materi yang memiliki kriteria epistimologi dan aksiologi Islam, 

sehingga output pendidikan memiliki wajah-wajah Islam dalam 

setiap tindakannya.  

c. Kepada peserta didik. Pendidikan diberikan kepada peserta didik 

sebagai subjek dan objek pendidikan, dikatakan subjek karena ia 

mengembangakan dan aktualisasi potensinya sendiri, sedangkan 

pendidik hanya menstimulasi dalam pengembangan dan 

aktualisasi itu. Dikatakan objek karena ia menjadi sasaran dan 

transformasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam, agar ilmu dan nilai 

itu tetap lestari dari generasi ke generasi berikutnya.  

d. Melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, 

pengawasan, dan pengembangan potensinya. Tugas pokok 

pendidikan adalah memberikan pengajaran, pembiasaan, 
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bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi 

peserta didik agar terbentuk dan berkembang daya kreativitas dan 

produktivitasnya tanpa mengabaikan potensi dasarnya.  

e. Guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan 

di akhirat. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah tercipta insan 

kamil (manusia sempurna), yaitu manusia yang mampu 

menyelaraskan dan memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat, dan 

kebutuhan fisik, psikis, social, dan spiritual. Orientasi pendidikan 

Islam tidak hanya memenuhi hajat hidup jangka pendek, seperti 

pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga memenuhi hajat hidup 

jangka panjang seperti pemenuhan kebutuhan di akhirat kelak. 

Menurut Erwati Aziz mengemukakan cakupan pendidikan 

Islam dalam surat Al-„Alaq ayat 1-19. 

 
أ
ًِ  ٱكأَرأ   َرّبَِم  بِٱسأ

أ
ًِ  ٱكأَرأ ََ  َخيَقَ ١ َخيَقَ  ٱََّلِي َرّبَِم  بِٱسأ نَسَٰ ِ

َأ  ٱۡلأ ٢ َغيَقٍ  ٌِ  

 
أ
َرمُ  َوَربَُّم  ٱكأَرأ كأ

َ ًَ  ٱََّلِي٣ ٱۡلأ ًِ  َغَي ًَ ٤ بِٱىأَليَ ََ  َغَي نَسَٰ ِ
ا ٱۡلأ ًأ  ٌَ َ ًأ  ل يَ ٥ َيػأ  

 ٓ ََ  إِنَ  لََكَ نَسَٰ ِ
َغَٰٓ  ٱۡلأ ن٦ َۡلَطأ

َ
َنَٰٓ  رََءاهُ  أ َجغأ َعَٰٓ  َرّبَِم  إَِلَٰ  إِنَ ٧ ٱسأ ٨ ٱلرُّجأ  

رََءيأَت 
َ
ِأَهَٰ  ٱََّلِي أ رََءيأَت ٪ َصََّلَٰٓ  إَِذا َعبأًدا٩ َي

َ
َدىَٰٓ  لََعَ  ََكنَ  إِن أ ُٓ أ وأ ٫ ٱل

َ
 أ

َمرَ 
َ
ىَٰٓ  أ َٔ رََءيأَت ٬ بِٱتَللأ

َ
َلَٰٓ  َنَذَب  إِن أ َٔ ًأ ٭ َوثَ َ ل

َ
يًَ أ نَ  َيػأ

َ
 لََكَ ٮ يََرىَٰ  ٱّلَلَ  بِأ

ًأ  ىَئَِ َۢا يَنَجِّ  َى َفَػ وُ ٰ َخاِطَ ة   َكَِٰذبَةٍ  َُاِصَية  ٯ بِٱنلَاِصَيةِ  َىنَسأ  فَيأَيدأ

ۥَُادِ  ُّ وُ ٱ يَ َِدأ ُّ  ََل  لََكَ ٲ ٱلَزَبانَِيةَ  َس ََتِب َوۤۡدُجۡسٱ ثُِطػأ ٳ َوٱقأ  
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“1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. 

2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) Bacalah, 

dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 4) Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaraan kalam. 5) Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya. 6) Ketahuilah! Sesungguhnya manusia 

benar-benar melampaui batas. 7) karena dia melihat dirinya serba 

cukup. 8) Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu). 9) 

Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang. 10) Seorang 

hamba ketika mengerjakan shalat. 11) Bagaimana pendapatmu jika 

orang yang melarang itu berada di atas kebenaran. 12) atau dia 

menyuruh bertakwa (kepada Allah). 13) Bagaimana pendapatmu jika 

orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling. 14) Tidaklah 

dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala 

perbuatannya. 15) Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti 

(berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya. 16) (yaitu) 

ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. 17) Maka biarlah 

dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). 18) kelak Kami 

akan memanggil malaikat Zabaniyah. 19) sekali-kali jangan, 

janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah 

(dirimu kepada Tuhan).” (Q.S. Al-Alaq [96]: 1-19) 

Dalam surat ini akan dibicarakan empat bagian pendidikan 

Islam yaitu:
66 

a. Pendidikan Tauhid  

Tauhid adalah dasar tempat pijakan semua ajaran Islam. 

Pendidikan tauhid yang dimaksud adalah menanamkan kesadaran 

dan keyakinan tauhid dan keesaan Allah SWT. kendala diri 

peserta didik. Tujuan pendidikan tauhid yang ada dalam wahyu 

pertama itu agar menjadi gerakan awal pembasmian keyakinan 

syirik yang berkembang pesat waktu itu, terutama di kalangan 

bangsa Arab Jahiliyah. Nabi melakukan penanaman akidah tidak 

hanya pada orang dewasa, tetapi juga sejak masih anak-anak. 

Diturunkannya wahyu pertama ini dimaksudkan agar kehidupan 

umat manusia menjadi selamat sentosa dari dunia dan akhirat.  
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b. Pendidikan Akhlak  

Akhlak dapat juga disebut profil dari watak yang tersembunyi di 

dalam diri. Sementara itu, etika, moral, adab, budi pekerti, sopan 

santun dan sebagainya merupakan manisfestasi dari akhlak yang 

telah tertanam di dalam diri. Dengan kata lain, jika akhlak di 

dalam diri seseorang jelek, akan lahirlah tingkah laku, etika atau 

moral yang jelek pula. Kalau akhlak yang baik sudah tertanam 

kokoh dalam diri manusia, mereka tidak akan melakukan tingkah 

laku yang merusak, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, 

masyarakat, maupun bangsa dan negaranya. 

c. Pendidikan Akal  

Pendidikan akal di sini adalah menuntun dan mengembangkan 

daya pikir rasional dan objektif. Pendidikan akal sangat penting 

agar umat Islam tidak ketinggalan dan tergilas oleh perubahan dan 

kemajuan zaman, terutama dalam abad globalisasi seperti 

sekarang. Karena itulah dari ayat yang pertama kali turun dan 

ayat-ayat yang turun setelahnya, Allah mendorong umat manusia 

untuk membina dan menggunakan akal pikiran mereka secara baik 

dan maksimal.  

d. Pendidikan Jasmani  

Ibadah Shalat, puasa, haji membutuhkan fisik yang sehat dan kuat, 

bahkan untuk melaksanakan haji dituntut fisik yang lebih prima 

karena ibadah tersebut dilaksanakan dalam kondisi dan situasi 

yang sangat keras. Di samping berdesak-desakan iklim dan cuaca 

kadang tidak cocok dengan kondisi fisik jama‟ah. Pelaksanaan 

ibadah tersebut jelas membutuhkan fisik yang sehat dan kuat. 

Oleh karena itu pendidikan jasmani mutlak diperlukan agar umat 
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dapat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih 

baik dan sempurna. 

 

  



 

62 
    

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

(qualitative research), yaitu penelitian untuk menjawab permasalahan 

yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan 

situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan 

kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang 

dikumpulkan terutama data kualitatif.
67

 

Adapun alasan menggunakan metode ini adalah karena ingin 

menggali, mengamati, atau mencari data-data yang lebih akurat terkait 

dengan penelitian tersebut. Berdasarkan jenis datanya penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah rangkaian proses 

pengumpulan data, menganalisis data, menginterprestasikan data, serta 

menarik kesimpulan yang berkenaan dengan data tersebut. Peneliti 

menggunakan pendekatan ini dikarenakan akan mendeskripsikan tentang 

peran kepemimpininan kepala sekolah SDI Plus As-Sa‟datain dalam 

meningkatkan mutu pendidikan Islam. 

Moleong mengutip pendapat Bogdan dan Taylor yang 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi 

tersebut Krik dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 
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bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

peristilahannya.
68

  

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada peneliti sebagai key 

instrument. Peneliti harus mampu mengungkapkan fenomena yang unik di 

lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi indrawinya. Peneliti harus 

dapat diterima oleh responden dan lingkungannya agar mampu 

mengungkap data yang tersembunyi melalui tutur bahasanya, bahasa 

tubuhnya, perilakunya, maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang 

dalam lingkungan sekitar responden.
69

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif subyek dan informan 

yang telah ditentukan dan disajikan dengan mendeskripsikan data selama 

penelitian berlangsung tanpa adanya perhitungan statistik. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Plus As-Sa‟adatain, Cinere 

yang berada di jalan pintu air III kelurahan Gandul kecamatan Cinere kota 

Depok Jawa Barat. Adapun waktu penelitian dilakukan pada tanggal 15 

Mei – 27 Juli 2020. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua macam, yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber utama 

dan data primer bersumber dari responden penelitian.
70

 Adapun data 

primer dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu:  

a. Kepala sekolah SD Islam Plus As-Sa‟datain. 

b. Tim Penjamin Mutu Internal SD Islam Plus As-Sa‟datain. 

c. 1 orang Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SD Islam Plus As-

Sa‟datain.  

d. 1 orang Staf Administrasi SD Islam Plus As-Sa‟datain.  

e. 2 orang Wali Murid SD Islam Plus As-Sa‟adatain. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari dokumen-dokumen tertulis.
71

 Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini yaitu: buku-buku, dokumen-dokumen berupa profil 

sekolah dan dokumentasi foto.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting 

dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitiannya.
72

 

Terdapat dua hal utama yang memengaruhi kualitas data hasil 

penelitian, yaitu: kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan 

data. Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan 
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reabilitas instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan 

ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.
73

 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan 

secara terus menerus oleh peneliti sebagai Human instrumen. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun analisis data diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk 

mengecek hasil data dari berbagai sumber menggunakan teknik 

triangulasi, yang berarti peneliti mengecek kredibilitas data dengan 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data. Triangulasi sumber data berarti untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
74

 

1. Observasi  

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian salah 

satunya menggunakan teknik observasi. Metode observasi 

(pengamatan)  adalah suatu metode pengumpulan data melalui 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis.  

Pelaksanaan observasi dapat mempuh tiga cara utama, yaitu: 

observasi langsung yang dilakukan tanpa perantara (secara langsung) 

terhadap objek yang diteliti, observasi tidak langsung yang dilakukan 

terhadap suatu objek melalui perantara atau alat atau cara, dan 

partisipasi yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil 

bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek penelitian.
75
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Dalam penelitian ini menggunakan observasi tidak langsung 

di mana penulis telah melakukan pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan tidak pada saat peristiwa terjadi. Namun penulis melakukan 

peninjauan langsung ke lapangan penelitian untuk mengetahui 

permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. 

2. Wawancara  

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan. 

Adapun menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiono, 

mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara 

terstruktur, semiterstruktur, dan tidak tersetruktur. Dalam penelitian 

ini menggunakan wawancara terstruktur dan semi terstruktur. 

Wawancara terstruktur yang peneliti lakukan adalah dengan 

membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, serta 

peneliti juga telah mengetahui tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Sedangkan wawancara semiterstruktur di mana jenis 

wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di 

mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara tersetruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang 

di wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.
76

  

Pedoman  wawancara dengan Kepala Sekolah SD Islam 

Plus As-Sa’adatain. 

1. Pemecahan masalah dalam mengambil keputusan  
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2. Perkembangan masalah setelah adanya keputusan.  

3. Sikap kepala sekolah dalam menjaga  komunikasi dan hubungan 

yang baik dengan bawahan (guru, staf, murid).  

4. Keterbukaan dalam proses komunikasi. 

5. Kepala sekolah memberi dukungan dan motivasi kepada bawahan 

(guru, staf, murid). 

6. Sikap kepala sekolah dalam menerima masukan dari bawahan 

(guru, staf, murid). 

7. Rasa percaya diri yang dimiliki kepala sekolah. 

8. Selalu mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. 

9. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

Islam. 

10. Pelaksanaan recruitment SDM dan penerimaan siswa baru. 

11. Peningkatan kualitas SDM atau pembinaan kepada bawahan 

(guru, staf). 

12. Perencanaan program KBM, program semester, dan program 

tahunan, Pembuatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

13. Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

14. Program pendukung kegiatan pendidikan Islam. 

15. Sarana dan prasarana yang menunjang mutu pendidikan Islam. 

16. Pelaksanaan kegiatan supervisi dalam meningkatkan 

profesionalisme. 

17. Prestasi sekolah baik akademik maupun nonakademik dan bidang 

ke Islam-an. 

18. Program khusus untuk menjaga komunikasi dengan wali murid. 

19. Kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar. 

20. Suasana yang ada di sekitar  lingkungan sekolah 
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Pedoman Wawancara dengan Tim Penjamin Mutu SD 

Islam Plus As-Sa’adatain. 

1. Pemecahan masalah dalam mengambil keputusan  

2. Perkembangan masalah setelah adanya keputusan. 

3. Pengaruh kehadiran kepala sekolah dalam mengambil keputusan. 

4. Peran kepala sekolah dalam mengambil keputusan. 

5. Selalu memberikan contoh terlebih dahulu sebelum 

memerintahkan sesuatu. 

6. Kebergantungan kepala sekolah pada kekuasaan formal yang 

ketat dan kaku. 

7. Pemberian penghargaan dan sanksi kepada bawahan (guru, staf, 

murid). 

8. Partisipasi kepala sekolah dalam kegiatan yang ada. 

9. Sikap kepala sekolah dalam berkomunikasi dengan bawahan 

(guru, staf, murid). 

10. Keterbukaan dalam proses komunikasi. 

11. Tingkat kedisiplinan yang dimiliki kepala sekolah. 

12. Sikap kepala sekolah dalam memimpin sekolah. 

13. Sikap kepala sekolah dalam menerima masukan dari bawahan 

(guru, staf, murid). 

14. Rasa percaya diri yang dimiliki kepala sekolah. 

15. Selalu mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. 

16. Hubungan yang terjalin antara kepala sekolah dengan bawahan 

(guru, staf, murid). 

17. Kepala sekolah memberi dukungan dan motivasi kepada bawahan 

(guru, staf, murid). 

18. Suasana di lingkungan sekitar sekolah. 
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19. Peningkatan SDM atau Pembinaan untuk bawahan. (guru dan 

staf). 

20. Awal dibentuknya tim penjamin mutu. 

21. Peran tim penjamin mutu dalam meningkatkan mutu pendidikan 

Islam. 

22. Program pendukung pendidikan Islam. 

23. Sarana dan prasarana yang menunjang mutu pendidikan Islam. 

24. Bentuk dukungan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Islam. 

25. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Islam. 

 

Pedoman Wawancara dengan Guru PAI (Pendidikan 

Agama Islam) SD Islam Plus As-Sa’adatain. 

1. Pemecahan masalah dalam mengambil keputusan  

2. Perkembangan masalah setelah adanya keputusan. 

3. Pengaruh kehadiran kepala sekolah dalam mengambil keputusan. 

4. Peran kepala sekolah dalam mengambil keputusan. 

5. Selalu memberikan contoh terlebih dahulu sebelum 

memerintahkan sesuatu. 

6. Kebergantungan kepala sekolah pada kekuasaan formal yang 

ketat dan kaku. 

7. Pemberian penghargaan dan sanksi kepada bawahan (guru, staf, 

murid). 

8. Partisipasi kepala sekolah dalam kegiatan yang ada. 

9. Sikap kepala sekolah dalam berkomunikasi dengan bawahan 

(guru, staf, murid). 

10. Keterbukaan dalam proses komunikasi. 
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11. Tingkat kedisiplinan yang dimiliki kepala sekolah. 

12. Sikap kepala sekolah dalam memimpin sekolah. 

13. Sikap kepala sekolah dalam menerima masukan dari bawahan 

(guru, staf, murid). 

14. Rasa percaya diri yang dimiliki kepala sekolah. 

15. Selalu mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. 

16. Hubungan yang terjalin antara kepala sekolah dengan bawahan 

(guru, staf, murid). 

17. Interaksi antara kepala sekolah dengan bawahan. 

18. Kepala sekolah memberi dukungan dan motivasi kepada bawahan 

(guru, staf, murid). 

19. Pembinaan untuk bawahan (guru, staf) dalam meningkatkan 

SDM. 

20. Mutu pendidikan Islam di sekolah, penerapan nilai keagamaan 

kepada peserta didik. 

21. Kegiatan pembelajaran PAI (metode atau pendekatan yang 

diterapkan). 

22. Dukungan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

Islam (pembelajaran dan kegiatan PAI). 

23. Pelaksanaan supervisi dan tindaklanjut setelah mengadakan 

supervisi. 

24. Program pendukung pendidikan Islam. 

25. Sarana dan prasarana yang menunjang mutu pendidikan Islam. 

 

Pedoman Wawancara dengan Staf Tata Usaha (TU) SD 

Islam Plus As-Sa’adatain.  

1. Pemecahan masalah dalam mengambil keputusan  

2. Perkembangan masalah setelah adanya keputusan. 
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3. Pengaruh kehadiran kepala sekolah dalam mengambil keputusan. 

4. Peran kepala sekolah dalam mengambil keputusan. 

5. Selalu memberikan contoh terlebih dahulu sebelum 

memerintahkan sesuatu. 

6. Kebergantungan kepala sekolah pada kekuasaan formal yang 

ketat dan kaku. 

7. Pemberian penghargaan jika berprestasi dan sanksi jika 

melanggar kepada bawahan (guru, staf, murid).  

8. Partisipasi kepala sekolah dalam kegiatan yang ada.  

9. Sikap kepala sekolah dalam berkomunikasi dengan bawahan 

(guru, staf, murid).  

10. Keterbukaan dalam proses komunikasi.  

11. Tingkat kedisiplinan yang dimiliki kepala sekolah.  

12. Sikap kepala sekolah dalam memimpin sekolah.  

13. Sikap kepala sekolah dalam menerima masukan dari bawahan 

(guru, staf, murid).  

14. Rasa percaya diri yang dimiliki kepala sekolah.  

15. Selalu mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan.  

16. Kepala sekolah memberi dukungan dan motivasi kepada bawahan 

(guru, staf, murid).  

17. Peningkatan SDM atau pembinaan untuk bawahan. (guru, staf).  

18. Proses ketika perekrutan menjadi tenaga kependidikan. 

19. Kontribusi kepala sekolah dalam administrasi sekolah. 

20. Pengawasan kepala sekolah kepada bagian Tata Usaha. 

21. Suasana lingkungan sekitar sekolah. 

 

Pedoman Wawancara dengan Wali Murid SD Islam Plus 

As-Sa’adatain. 
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1. Cara kepala sekolah dalam memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan. 

2. Kepala sekolah mengatasi berbagai keluhan. 

3. Cara kepala sekolah dalam memimpin. 

4. Kepala sekolah dalam menjaga hubungan dan komunikasi yang 

baik kepada wali murid. 

5. Kepala sekolah dalam menerapkan kedisiplinan. 

6. Kegiatan khusus untuk menjaga komunikasi dengan wali murid. 

7. Pendidikan agama Islam di sekolah.  

8. Kekurangan dan kelebihan kegiatan KBM selama pandemi. 

9. Penerapan nilai keagamaan kepada siswa. 

10. Sarana dan prasana di sekolah. 

11. Suasana lingkungan sekolah. 

 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang 

dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.  

Dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang 

diperlukan melalui data yang tersedia. Biasanya berupa data statistik, 

agenda kegiatan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian.
77

 Penulis menggunakan metode dekomentasi untuk 

memperoleh data yang bersifat dokumentatif dalam bentuk gambar 

dan tulisan, seperti: sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi sekolah, 

letak geografis sekolah dan lainnya.  
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E. Teknik Analisis Data  

Menurut Sugiono analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.
78

  

Analisis data merupakan proses dalam menyusun, mengorganisasi 

data secara sistematis melalui hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.
79

 Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas 

dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung.
80

  

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam penelitian. Karena 

pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai 

berhasil menyimpulkan kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, maka peneliti 

menganalisis data tersebut menggunakan analisis data deskripstif 

kualitatif.  

Adapun aktivitas dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi atau kesimpulan.
81

 Aktivitas dalam analisis yang 

peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 
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1. Reduksi data  

Reduksi data diartikan sebagai proses menyuling atau 

mengekstrasi informasi sehingga ditemukan konsep dan hubungan 

yang benar-benar penting atau esensial.
82

 Pada tahap ini peneliti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan 

pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema peneliti dan membuang 

yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
83

  

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data (display data). Penyajian data dilakukan dengan 

menggabungkan informasi yang telah didapat. Peneliti menguji apa 

yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan. Hal ini 

dilakukan untuk mengecek, mempertegas, mengonfirmasi pernyataan 

yang diberikan oleh responden utama, apakah informasi yang 

diterima sesuai dengan kenyataan yang ada. Bila setelah lama 

memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu 

didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis 

tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. 

Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, 

berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya 

diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola 

yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka 
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pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola 

tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.
84

  

3. Kesimpulan atau verifikasi  

Pada tahap ini, setelah peneliti menganalisis hasil data 

wawancara yang telah dilakukan dan diperkuat dengan teori, jurnal, 

observasi, dan dokumentasi. Pada tahap kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum 

jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN 

Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum sekolah 

yang diteliti. Serta membahas dan memaparkan hasil penelitian yang didapat 

penulis dari berbagai macam data yang berkaitan dengan kepemimpinan 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di SD Islam Plus 

As-Sa‟adatain Cinere Depok. 

A. Gambaran Umum Sekolah Dasar Islam Plus As-Sa’adatain Cinere 

Depok 

1. Profil Sekolah Dasar Islam Plus As-Sa’datain 

SD Islam Plus As-Sa‟adatain  merupakan sekolah swasta yang 

terletak di Gandul Cinere Depok, sekolah yang memiliki luas tanah 

3000 M2 ini beralamat di Jl. Pintu Air III Rt. 28/08 No. 98 Gandul 

Cinere, kota Depok.   

SD Islam Plus As-Sa‟adatain didirikan pada tahun 2008 yang 

bergerak di dunia pendidikan berciri khas religius mendidik siswa-

siswi menjadi pribadi yang cerdas, keratif dan berakhlakul karimah 

sesuai dengan visi.  

Sejak berdiri SD Islam Plus As-Sa‟adatain secara konsisten 

menjalankan kurikulum nasional, dan juga mempunyai kurikulum 

tersendiri yaitu Islamic Suplementary, yang menjadikan SD Islam As-

Sa‟adatain memiliki nilai lebih dibandingkan dengan lembaga 

pendidikan tingkat sekolah dasar lainnya. Sehingga sampai saat ini 

SD Islam Plus As-Sa‟adatain senantiasa mendapat kepercayaan di hati 

masyarakat sebagai Lembaga Pendidikan yang mampu melahirkan 

siswa-siswinya menjadi individu yang berilmu dan berakhlak. 
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2. Identitas Sekolah Dasar Islam Plus As-Sa’adatain 

Nama Sekolah   : SD. Islam Plus As-Sa‟adatain 

Kabupaten/Kota  : Depok   

Propinsi   : Jawa Barat 

Alamat Sekolah  : Jl. Pintu Air III Rt. 28/08 No. 98 

Gandul Cinere  Kota Depok.  

Email    : sdislamplusassaadatain@gmail.com 

No. Tlp   : 021-75913358 

Status Sekolah   : Swasta 

Waktu Penyelenggaraan : Pagi 

SK Pendirian   : 421.2/1680-Disdik/2009 

NSS/NIS   : 102026609004  

NPSN    : 20253327 

Tahun didirikan/beroperasi : 2008 

Status Tanah   : Wakaf/Milik Yayasan 

Nama Yayasan  : Yayasan Pendidikan Islam As-

Sa‟adatain 

Luas Tanah   : + 3.000 m2 

 

Kepala Sekolah 

Nama    : Hj. Suryani, S. Psi 

Pendidikan terakhir  : S-1 Tahun 1998 

Konsentrasi   : Psikologi  

 

3. Visi, Misi dan Strategi Sekolah Dasar Islam Plus As-Sa’adatain 

a. Visi 

Cerdas, kreatif dan berakhlakul karimah. 

mailto:sdislamplusassaadatain@gmail.com
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b. Misi 

1) Menciptakan lingkungan belajar yang Islami dan 

menyenangkan.  

2) Mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat dan 

minatnya.  

3) Menghasilkan lulusan yang taqwa kepada Allah, berakhlak 

mulia, cinta ilmu, percaya diri, peduli lingkungan dan sosial.  

c. Strategi  

1) Menyamakan persepsi tentang visi dan misi kepada seluruh 

unsur yang terlibat dalam proses pendidikan.  

2) Berdedikasi dan memiliki komitmen yang kuat dalam 

mendidik dan mengajar.  

3) Terlibat aktif dalam proses belajar rmengajar dan dapat 

menjadi uswah hasanah.  

4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan bakat dan minatnya.  

5) Menciptakan  pembelajaran yang menarik  dan menyenangkan  

6) Selalu berusaha meningkatkan kualifikasi dan mutu guru.  

7) Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung proses 

pendidikan dan pembelajaran. 
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4. Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Islam Plus As-Sa’adatain 

a. Data Fasilitas Sekolah  

No Jenis 

Ruangan 

Jml. 

Ruang 

Luas 

M2 

Pemanfaatan 

Ruang 
Kondisi 

Dipakai Tidak Baik RR RB 

1. Ruang Kelas 12 42 √  √   

2. Ruang 

Perpustakaan 

1 12 √  √   

3. Ruang Tata 

Usaha 

1 12 √  √   

4. Ruang Kep. 

Sekolah 

1 12 √  √   

5. Ruang Guru 1 20 √  √   

6. Ruang BK 1 - √  √   

7. Ruang UKS 1 12 √  √   

8. Ruang Lab 

Komptr 

1 42 √  √   

9. Ruang Ibadah 1 96 √  √   

10. Ruang 

Keterampilan 

1 - -  -   

11. Ruang 

Penjaga 

1 3 √  √   

12. Ruang Kantin 1 24 √  √   
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b. Sarana dan Prasarana 

Ruang Jumlah Luas (m2) 

Teori/Kelas 

Laboratorium 

Perpustakaan 

12 

1 

1 

42 m2/kls 

 

Keterampilan - - 

Kamar Mandi/WC 8 24 m2 

 

5. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 

Islam Plus As-Sa’adatain  

a. Data Pendidik danTenaga Kependidikan  

IjazahTertinggi Jumlah 

GT GTT 

S3/S2 4  

S1 14 9 

D3   

D2/D1 - - 

SMA 1 3 

SMP 3 - 

Jumlah 22 12 
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b. Tentang Guru 

1) SD.Islam Plus As-Sa‟adatain terdapat 27 Guru dengan standar 

pendidikan Strata 1 dan Strata 2, 3 staff Karyawan, 2 Office 

Boy (OB) dan  1 Security. 

2) Guru berperan aktif dan ikut serta dalam kegiatan di dalam 

maupun di luar sekolah. 

3) Guru memiliki pelatihan dan pembinaan khusus baik dari 

lingkungan sekolah (Yayasan, Kepala Sekolah, TPMI) dan di 

luar sekolah (Pelatihan UPT, Diknas, Yasmin, etc). 

4) Guru memiliki kreativitas, keterampilan, inovasi dan motivasi 

dalam mengajar maupun mendidik. 

c. Kegiatan Guru 

1) Kegiatan Supervisi dilakukan 1 kali dalam semester.  

2) Kegiatan Evaluasi dan Microteaching dilakukan setiap akhir 

bulan untuk peningkatan kualitas guru.  

3) Pelatihan untuk kepala sekolah, dewan guru dan staff 

karyawan dilakukan persemester. Kami berkerjasama dengan 

Yasmin Learning Center sebagai Narasumber dan Narasumber 

lainya yang berkompeten dibidangnya.  

4) Breafing pagi kami lakukan setiap hari kerja dilanjutkan 

dengan ta‟limul Qur`an.  

5) Meeting (rapat) dilaksanakan menyesuaikan dengan agenda 

yang tertera dalam Kalender Akademik dan pembelajaran. 

 

6. Data Siswa Sekolah Dasar Islam Plus As-Sa’adatain 

a. Jumlah siswa tahun ajaran 2008-2009 s/d 2019-2020 

Tahun 

Ajaran 

Kelas Jml 

I II III IV V VI 
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L P L P L P L P L P L P  

2008/ 

2009 

12 8 - - - - - - - - - - 20 

2009/ 

2010 

15 14 13 8 - - - - - - - - 50 

2010/ 

2011 

24 28 21 14 18 8 - - - - - - 113 

2011/ 

2012 

31 24 24 28 21 14 18 9 - - - - 169 

2012/ 

2013 

23 23 32 23 22 27 19 7 17 8 - - 221 

2013/ 

2014 

20 37 25 31 30 24 26 29 21 13 16 10 282 

2014/ 

2015 

30 29 21 36 24 32 30 32 26 29 20 10 311 

2015/ 

2016 

24 30 31 27 22 36 24 33 31 23 26 28 335 

2016/ 

2017 

25 26 26 27 30 30 29 28 28 27 27 24 327 

2017/ 

2018 

27 35 18 32 23 29 29 29 29 29 22 33 340 

2018/ 

2019 

29 29 26 34 20 34 24 28 29 27 21 35 336 

2019/ 

2020 

24 29 30 27 23 38 21 31 28 21 28 28 328 

b. Siswa Menurut Agama 

Islam Protestan Katolik Budha Hindu Konghuchu Jumlah 

328 - - - - - 328 
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c. Kelas (Rombongan Belajar Menurut Tingkat)  

Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas VI Jumlah 

2 2 2 2 2 2 12 

 

7. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Islam Plus As-Sa’adatain 

Yayasan    : Ahmad Kosasi, MSI. 

Komite    : Uliyatullailiyah  

Tim Penjamin Mutu Internal  : Cecep Cahyadi, M.Pd.I 

Kepala Sekolah   : Hj. Suryani, S.PSi 

Waka. Kurikulum   : Hj. Shopiah, S.Pd.I 

Waka. Kesiswaan   : Siti Harofah, S.HI 

Bendahara    : Wita Mardiana 

Tata Usaha    : Cindy Novitasari 

Office Boy    : Rendy 

      Sarmili 

      Taufiq 

Security    : Hamdani  

Laboran    : Djayadi, S.Pd.I 

Pustakawati    : Riska Agnida, S.Pd.I 

 

8. Kegiatan Sekolah Dasar Islam Plus As-Sa’adatain 

a. Kegiatan tahunan  

1) Rihlah Ilmiyyah (outing class) 

2) Olimpiade bidang study 

3) Haflah akhir sanah (Kelas VI) 

4) Ifthar Jama‟i (Buka Puasa Bersama)  

5) Pesta Siaga/Persami  
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6) MOS (Siswa Baru)  

7) Peringatan hari besar Islam & Nasional  

8) Sanlat (Pesantren Kilat)  

9) Wisuda Tahfidz dan Open House 

b. Peringatan hari besar Nasional 

1) Hari Proklamasi 

2) Hari Pramuka 

3) Hari Sumpah Pemuda 

4) Hari Pahlawan 

5) Hari Guru 

6) Hari Bumi dan Pesta Siaga 

7) Hari Kartini 

8) Hardiknas 

c. Peringatan hari besar Islam 

1) Pesantren Ramadhan & Buka puasa bersama 

2) Hari Raya Idul Fitri  

3) Hari Raya Idul Adha 

4) Kirab Muharam 

5) Khutbatul Ikhtitam 

6) Maulid dan Isra Mi‟raj Nabi Muhammad SAW 

 

9. Prestasi Sekolah Dasar Islam Plus As-Sa’adatain 

a. Prestasi tahun 2016 - 2017 

1) Salsabila az-zahra (Kelas V) 

a) Juara 3 Pidato Tingkat Kota Depok dalam FL2SN  

b) Juara 2 Ceramah Tingkat Kota Depok dalam Pentas PAI  

c) Juara 1 Pidato Tingkat Kecamatan Cinere FL2SN 

2) Azmi muhammad asyrof (Kelas V) 
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a) Juara 1 MTQ Putra Tingkat Kota dalam Pentas PAI   

b) Mewakili Kota Depok dalam Tingkat Nasional 

3) Najwa putri kamila (Kelas IV)  

a) Juara 2 MTQ putri Tingkat Kota Depok   

b) Juara  1 MTQ putri Tingkat Kota Depok  

c) Peserta MTQ  tingkat Provinsi  

4) Najwa azzahra (Kelas V) Juara 3 Menyanyi solo Tingkat 

Kecamatan Cinere dalam FL2SN 

5) Annisa nurhayati (Kelas III) Juara Harapan 3 Calistung 

Tingkat Kecamatan Cinere dalam OSN 

6) Hudzayfi yahya (Kelas V) Juara 2 MIPA Tingkat Kecamatan 

Cinere dalam O2SN  

7)  Amanda putri alliciya (Kelas IV) Juara Mewarnai Tingkat 

Kecamatan Cinere dalam FL2SN  

8) Juara Umum GEBYAR SIAGA (Pramuka) Tingkat 

Kecamatan cinere  

9) MTQ Putra Tingkat Kota di Pengandaran  

10) Juara 2 Tahfidz Usia 6 tahun  

11) Juara 1 Tahfidz Usia 7 Tahun  

12) Juara 4 Futsal Cup Sejabodetabek  

13) Juara 3 Pildacil Sejabodetabek  

14) Juara 2 Pidato Sejabodetabek  

15) Najwa Putri Kamliah  

a) Peserta Lomba MTQ Putri Tingkat Provinsi  

b) Juara 1 MTQ Putri Loketa Tingkat Kecamatan Cinere  

c) Juara 2 MTQ Putri Loketa Tingkat Kota Depok  

d) Juara 1 MTQ Putri FLS2N Tingkat Kecamatan Cinere  

16) Syahrul Azhim Juara 1 MTQ Putra Tingkat Kecamatan  
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17) Anneke Ferhana Juara 1 MHQ Putri  Loketa Tingkat 

Kecamatan  

18) Muhammad Jibril Al Fatih  

a) Juara 1 MHQ Loketa Tingkat Kecamatan Cinere  

b) Juara 2 MHQ Loketa Tingkat Kota Depok  

19) Muhammad Azka Al-Qowy  

a) Juara 1 Adzan Loketa Tingkat Kecamatan Cinere  

b) Juara 1 Adzan Loketa Tingkat Kota Depok  

20) Amanda Putri Aliceya Juara 2 Melukis Tingkat Kecamatan 

Cinere  

21) Ratu Syifa Amarudin Juara 3 Vocal Solo FLS2N Tingkat 

Kecamatan Cinere  

22) Defani Aulia Putri Puspita Juara 1 Lomba Atletik Putri O2SN 

Tingkat Kecamatan Cinere  

23) Team Menari Juara 2 Tingkat Kecamatan Cinere  

24) Team Marawis Juara 1 Tingkat Kecamatan Cinere 

b. Prestasi tahun 2018 – 2019 

1) Ashilla Zaidah Juara 1 Baca Puisi FLLN & FLS   

2) Khalisa Zalfa Arzalia Juara 2 Membaca Cerita Betawi FLLN 

& FLS   

3) Abesta Vianor Renza Juara 2 Pantomim FLS2N   

4) Shafa Salsabila Juara 2 Kriya Anyam FLS2N  

5) Danendra M. Kaizen Juara 1 Catur O2SN  

6) Siti Khumairoh Juara 2 Atletik O2SN  

7) Muhammad Azka AL-Qowy Juara 2 MTQ LOKETA   

8) Nadine Alisha Zahrah Juara 1 MTQ LOKLETA  

9) Anneke Ferhana Juara 1 MHQ LOKETA  

10) Abdul Latif Juara 2 MHQ LOKETA  
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11) Ashilla Zaidah Juara 1 PILDACIL LOKETA   

12) Farrel Fernanda Juara Harapan 1 PILDACIL LOKETA  

13) Ardi Syefa A Juara 1 Kaligrafi LOKETA  

14) Callysta Azka Fidella Juara 2 Kaligrafi LOKETA   

15) M. Nabhan Ilham Juara Harapan 2 Adzan LOKETA  

 

B. Analisis Data 

Penulis telah mengumpulkan data-data pengamatan, wawancara, dan 

dokumentasi, adapun data yang akan dianalisis untuk menjawab rumusan 

masalah mengenai Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Islam di SD Islam Plus As-Sa‟adatain adalah sebagai 

berikut: 

1. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah SD Islam Plus As-

Sa’adatain 

Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga data yang ditampilkan 

bersifat narasi dan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

yang penulis berikan pada wawancara yang dilaksanakan sejak hari 

Senin, 20 Juli 2020 sampai hari Senin, 27 Juli 2020. Dalam proses 

wawancara yang dilakukan oleh penulis, pertanyaan wawancara yang 

berbeda dan diberikan secara terpisah diajukan kepada kepala 

sekolah, tim penjamin mutu, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), 

staf administrasi sekolah, dan 2 (dua) orang wali murid.  

Kepala sekolah SD Islam Plus As-Sa‟adatain saat ini yaitu Umi 

Hj. Suryani, S.Ps.I. Kepemimpinan yang sudah berjalan selama 

kurang lebih 8 tahun, beliau menjabat menjadi kepala sekolah sejak 

tahun 2013-2018 periode pertama dan 2018- sekarang menjabat 

periode kedua. Beliau mendapatkan nominasi kedua sebagai kepala 

sekolah berprestasi tingkat kecamatan pada tahun 2019. 
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Nurkholis menyatakan dalam bukunya, gaya kepemimpinan 

adalah suatu perilaku konsisten yang ditunjukkan oleh pemimpin dan 

diketahui oleh pihak lain pada saat pemimpin berusaha 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain. Gaya kepemimpinan 

merupakan pola tingkah laku yang disukai seorang pemimpin dalam 

proses mengarahkan dan mempengaruhi para pekerja. Karakteristik 

kepemimpinan yang efektif sangat berpengaruh terhadap perilaku 

bawahannya.
85

 Adapun pembahasan dalam penelitian mengenai gaya 

kepemimpinan kepala sekolah sebagai berikut. 

a. Cara kepala sekolah dalam memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan  

Menurut Baharudin dan Umiarso fungsi utama menjadi 

seorang pemimpin salah satunya yaitu, pembuat keputusan yang 

akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan organisasi serta 

kesejahteraan para anggotanya.
86

 Berdasarkan pemaparan kepala 

sekolah cara memecahkan masalah dalam mengambil keputusan, 

beliau selalu melakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dan 

tidak mengambil keputusan sendiri, musyawarah dilakukan baik 

bersama guru-guru dengan dimintai pendapat masing-masing, dan 

juga bersama Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI). Di situlah 

nanti akan ditemukan solusi untuk penyelsaian masalah. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Islam 

Plus As-Sa‟adatain, yaitu:
87

  

“Jadi penyelesaiannya yang pertama kalau berkaitan dengan 

kelas sepenuhnya diserahkan kepada guru kelas, karna kita 
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setiap hari ada evaluasi dan kemudian setiap bulan juga ada 

evaluasi. dievaluasi itu jadi kita berbagi persoalan, barangkali 

dari guru kelas lain bisa membantu menyelesaikan masalah. 

Yang kedua,  saya selalu sampaikan kepada guru kalau hari itu 

ada masalah, hari itu juga harus diselesaikan. Kalau guru kelas 

tidak mampu menyelesaikan masalah naiklah ke Tim 

Penjamin Mutu, dari Tim Penjamin Mutu baru penyelesaian 

masalahnya. Kita menyelesaikan masalah dibantu sama 

teman-teman bukan saya sendiri, karna kita punya tim dan 

memang beberapa kebijakan bukan diambil oleh kepala 

sekolah saja tapi oleh tim.” 

 

 

Gambar 4.1 

Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 

Lebih lanjut sebagai penguat pernyataan dari kepala sekolah 

tersebut, Umi Harofah selaku Tim Penjamin Mutu Internal 

(TPMI) menyatakan bahwa:
88

 

“Kalau kepala sekolah dalam memecahkan masalah beliau 

akan berkumpul dengan TPMI jadi beliau tidak memecahkan 

masalah sendiri. Setelah semua TPMI berkumpul lalu 

dituangkan masalahnya kemudian akan berbagi dan 

diselesaikan.” 
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Ditegaskan juga oleh pernyataan ka mega selaku staf 

administrasi sekolah, menyatakan bahwa:
89

 

“Alhamdulillah kepala sekolah disini sangat kooperatif, jika 

ada kendala atau masalah apapun kita sampaikan ke guru 

kelas dulu, lalu ke kepala sekolah, dan tanggapan kepala 

sekolah itu sangat respon positif, setiap masalah itu engga ada 

yang tidak terselesaikan dan pasti akan dicari solusi 

terbaiknya.”  

Hal ini juga disetujui oleh Ibu Nurlaila wali murid, beliau 

mengatakan bahwa:
90

 

“Kalau menurut saya bagus, kita di sini ada komitte dan 

Korlas (Koordinator Kelas), misalnya ada permasalahan di 

kelas jadi korlas sampaikan ke komite, nanti komite 

sampaikan ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah 

menanggapi dan setiap masalah pasti dimusyawarahkan.” 

Kepala sekolah SD Islam Plus As-Sa‟datain merupakan orang 

yang cepat tanggap, sehingga setelah adanya keputusan maka 

perkembangan masalah yang ada menjadi lebih baik, cepat 

terselesaikan, dan selalu ada solusi terbaiknya. Beliau selalu 

mengatakan kepada bawahan bahwa jika ada masalah pada hari 

itu maka harus diselesaikan pada hari itu juga. Sebagaimana  

penyataan kepala sekolah, yaitu:
91

  

“Saya selalu sampaikan kepada guru kalau hari itu ada 

masalah hari itu juga harus diselesaikan. Jadi, tidak ada PR 

untuk masalah, intinya itu dan jangan sampai berkembang. 

Kalau guru kelas tidak mampu menyelesaikan masalah, 

naiklah ke Tim Penjamin Mutu, dari Tim Penjamin Mutu baru 

penyelesaian masalahnya. itulah kenapa adanya briefing pagi, 

persoalan kemarin itu disampaikan pada briefing pagi. Jadi 
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persoalan yang terjadi kemarin kita bahas pagi itu dan kita 

selesaikan, pastinya akan ada penyelesaian masalah.”  

Pernyataan kepala sekolah juga diperkuat oleh Ka Mega 

selaku staf administrasi, beliau menyatakan bahwa:
92

 

“Perkembangan masalahnya setelah ada keputusan menjadi 

ada solusinya, soalnya sudah hasil kesepakatan dan hasil 

kesepakatan menjadi solusi, alhamdulillah lancar.”  

Dapat disimpulkan cara kepala sekolah dalam memecahkan 

masalah dan mengambil keputusan selalu dilakukan dengan 

bermusyawah, baik permasalahan tentang guru kelas ataupun 

permasalahan umum sekolah. m 

Musyawarah dilakukan dengan guru-guru dan juga TPMI 

sekolah. Sebagai seorang pemimpin, untuk memutuskan sesuatu 

kepala sekolah harus meminta pertimbangan dari guru-guru, 

walaupun pada akhirnya yang memutuskan adalah kepala sekolah. 

Setelah adanya keputusan, permasalahan selalu dapat 

terselesaikan sampai tuntas dan menjadi lebih baik karena adanya 

solusi yang baik untuk setiap permasalahan.  

b. Cara kepala sekolah dalam menggerakkan/ memimpin bawahan 

(guru, staf, siswa) 

Adapun fungsi kepala sekolah menurut Dr. H. Muh. Arif, 

M.Ag. salah satunya yaitu kepala sekolah sebagai Leader 

(pemimpin).
93

 Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin 

biasanya tidak lepas dari kekuasaan formal yang ketat dan kaku. 

Lain halnya dengan sikap kepala sekolah di SD Islam Plus As-

Sa‟adatain, dalam memimpin beliau selalu menunjukkan sikap 

kekeluargaan, fleksibel, santai, tegas tetapi tidak kaku kepada 
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bawahan. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Umi Harofah selaku 

Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI), yaitu:
94

  

“Beliau tegas tapi tidak kaku, khususnya kepada guru-guru 

dan staf. Kalau ke siswa beliau sangat keibuan. Tidak 

mentang-mentang kepala sekolah beliau sombong atau 

sebagainya, itu tidak. Beliau berbaur dengan semuanya.” 

Pernyataan di atas juga disetujui oleh Abi Solekhan guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) beliau mengatakan:
95

  

“Kalau di As-Sa‟adatain enggak, lebih fleksibel dan 

kekeluargaan.” 

Kemudian diperkuat oleh pernyataan Ka Mega staf 

administrasi, beliau mengatakan:
96

  

“Kalau menurut saya kepala sekolah luwes, kadang-kadang 

yang mau kaku dan formal itu dari dinas dan beberapa dari 

yayasan, tapi untuk kepala sekolah menyampaikan kepada 

bawahan luwes.” 

Beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa kepala 

sekolah SD Islam Plus As-Sa‟adatain dalam memimpin tidak 

bergantung dalam kekuasaan formal yang ketat dan kaku, 

melainkan lebih fleksibel, santai, tegas, kekeluargaan dan tetap 

bertanggung jawab mengayomi guru, staf dan siswa. 

Sebagai seorang pemimpin kepala sekolah selalu menjadi 

contoh bagi bawahannya, seperti yang dilakukan oleh kepala 

sekolah SD Islam As-Sa‟adatain sebelum memerintahkan sesuatu 

selalu memberikan contoh terlebih dahulu kepada bawahannya. 
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Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Umi Harofah Tim 

Penjamin Mutu Internal (TPMI), yaitu:
97

  

“Biasanya umi yani selalu begitu, jadi memberikan contoh 

dulu baru kita yang dibawah akan mengikuti.” 

Hal ini juga disetuji oleh Abi Solekhan guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) beliau menyatakan:
98

 

“Iya, pasti setiap pemimpin harus dijadikan teladan dulu 

sebelum menyuruh anak buahnya.” 

Lebih lanjut lagi diperkuat oleh Ka Mega staf administrasi, 

yaitu:
99

 

“Sejauh ini iya. Kita bisa lihat dari attitude dan kepribadian 

sehari-hari.”  

Sebelum memerintahkan sesuatu, kepala sekolah selalu 

memberikan contoh terlebih dahulu. Sebagai seorang pemimpin, 

kepala sekolah bertugas untuk memberikan contoh-contoh yang 

baik agar dapat di tiru oleh bawahannya. Contoh- contoh yang 

dilakukan oleh kepala sekolah adalah dari segi kedisiplinan, dan 

kepribadian. Hal ini dilakukan agar siswa maupun guru yang 

melihat dapat meniru dan menerapkannya ke dalam kehidupan 

sehari hari. Dapat disimpulkan bahwa sebelum memerintahkan 

sesuatu kepada bawahan, kepala sekolah selalu memberi contoh 

terlebih dahulu. Jadi tidak hanya sekedar memerintah, tetapi ikut 

melaksanakan juga. 

Selain memberikan contoh terlebih dahulu sebelum 

memerintah, kepala sekolah juga memberikan penghargaan 

kepada guru, staf, dan siswa yang berprestasi. Seperti yang 
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diungkapkan oleh Umi Harofah Tim Penjamin Mutu Internal 

(TPMI), yaitu:
100

  

“Iya memberikan, jadi kalau ada guru yang berprestasi beliau 

memberikan penghargaan. Penghargaan diberikan satu tahun 

sekali ketika hari guru. Kalau kepada siswa, contohnya seperti 

ada penghargaan kepada siswa beliau mengumumkan di depan 

siswa lain agar memotivasi untuk berprestasi juga.” 

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Ka Mega staf 

administrasi, bukan hanya guru yang mendapatkan penghargaan 

tetapi berlaku juga untuk tenaga kependidikan, beliau menyatakan 

bahwa:
101

 

“Kalau untuk penghargaan diberikan, kalau untuk guru ada 

beberapa kategori seperti guru berprestasi guru kreatif dan 

lainnya, kalau untuk karyawan seperti karyawan tersabar dan 

lainnya. ” 

Kepala sekolah memberikan penghargaan kepada bawahan 

yang berprestasi, dan penghargaan tersebut dapat berupa ucapan 

selamat, dalam bentuk cindera mata, dan diumumkan di forum 

ketika peringatan hari guru setiap tahunnya. Jadi kepala sekolah 

selalu memberikan pengahargaan kepada bawahan guna untuk 

memotivasi mereka agar terus lebih berprestasi lagi. 

Selain pemberian penghargaan kepada yang beprestasi kepala 

sekolah juga memberikan sanksi kepada bawahan (guru, staf, dan 

murid) yang bersalah. Sanksi yang diberikan sesuai dengan yang 

sudah disepakati bersama. Pernyataan ini diperkuat oleh Umi 

Harofah Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI), yaitu:
102
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“Jika ada guru yang melanggar beliau juga memberikan sanksi 

sesuai peraturan yang berlaku. Pertama dipanggil secara 

pribadi lalu dinasehati, jika melanggar dipanggil dengan Tim 

Penjamin Mutu, jika masih melanggar untuk ketiga kalinya 

akan diberikan Surat Peringatan (SP) 1.”  

Lebih lanjut Abi Solekhan guru Pendidikan Agama Islam 

mengatakan bahwa:
103

 

“Iya ada, jika ada yang melanggar akan diberikan sanksi dan 

jika ada ada kekurangan perlu diperbaiki.” 

Kepala sekolah memberikan sanksi kepada tenaga 

kependidikan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, hal 

ini dinyatakan oleh Ka Mega staf administrasi:
104

  

“Kalau untuk yang melanggar juga diberikan sanksinya sesuai 

dengan pelanggaran yang dibuat, sesuatu peraturan 

kepegawaian yang kita punya.” 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa kepala sekolah 

selalu memberikan sanksi jika ada bawahan yang melanggar 

peraturan yang sudah ditetapkan. Sanksi yang diberikan oleh 

kepala sekolah terhadap bawahan ada beberapa tahapan mulai dari 

berupa nasehat, teguran, bimbingan, itu semua dilakukan guna 

untuk menjadi lebih baik.  

Sebagai seorang pemimpin partisipasi kepala sekolah juga 

sangat penting terutama kegiatan di sekolah maupun kegiatan di 

luar sekolah. Hal ini diperkuat oleh penyataan Ka Mega staf 

administrasi, yaitu:
105

  

“Selama di sini beliau selalu berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan yang ada, terlibat dalam kepanitiaan maupun menjadi 

peserta, baik kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah.” 
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Ungkapan tersebut juga disetujui oleh Abi Solekhan guru 

Pendidikan Agma Islam (PAI) beliau mengatakan bahwa:
106

 

“Selalu berpartisipasi dan bahkan menghimbau, juga berperan 

aktif.” 

Kepala sekolah juga ikut berpartisispasi dalam kegiatan 

bersama wali murid, hal ini disampaikan oleh Ibu Nurlaila selaku 

wali murid, yaitu:
107

 

“Kegiatan khusus kita ada pembelajaran Tahsin satu minggu 

sekali, kepala sekolah juga mengikuti kegiatan ini” 

Beberapa pernyataan di atas dapat membuktikan bahwa kepala 

sekolah di SD Islam Plus As-Sa‟adatain merupakan kepala 

sekolah yang sangat aktif dan selalu berpartisipasi dan berperan 

aktif dalam segala kegiatan yang ada di sekolah maupun di luar 

sekolah.  

Setelah pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

menggerakkan/ memimpin bawahan (guru, staf dan siswa) sudah 

baik menjalankan perannya sebagai leader (pemimpin), 

dibuktikan dengan kepala sekolah tidak bergantung pada 

kekuasaan yang formal ketat dan kaku, bersikap santai, tegas, 

fleksibel, disiplin tidak terlalu formal tetapi tetap bertanggung 

jawab serta dapat mengayomi serta selalu memberikan contoh 

terlebih dahulu sebelum memerintah. Selain itu, kepala sekolah 

selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada disekolah 

maupun di luar sekolah dan memberikan penghargaan khusus 

selalu dilakukan oleh kepala sekolah terhadap bawahan yang 
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berprestasi, dan juga memberikan sanksi terhadap bawahan yang 

bersalah.  

c. Kepribadian yang dimiliki oleh kepala sekolah SD Islam Plus As-

Sa‟adatain 

Kompetensi kepala sekolah/madrasah seperti yang terdapat 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Dalam peraturan 

tersebut terdapat lima dimensi kompetensi yaitu: kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Setiap dimensi 

kompetensi memiliki kompetensi dasar yang harus dimiliki 

seorang kepala sekolah/madrasah.
108

 

Salah satu dari 5 kompetensi itu ada Kompetensi Kepribadian, 

adapun maksud dari kompetensi kepribadian yaitu: 

g. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak 

mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di 

sekolah/madrasah. 

h. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.  

i. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri 

sebagai kepala sekolah/madrasah  

j. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.  

k. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan sebagai kepala sekolah/ madrasah.  

l. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin 

pendidikan.  

Sikap kepala sekolah terhadap bawahan (guru, staf, siswa) 

selalu mengutamakan rasa kekeluargaan dan persaudaraan, beliau 
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sangat ramah, baik, santun, berwibawa, mengayomi dan tidak 

membeda-bedakan siapapun. Sebagaimana pernyataan yang 

disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu:
109

 

“Kita punya prinsip persaudaraan, tidak ada senior dan junior, 

apapun itu kita bicarakan dengan baik. Contohnya saya tidak 

malu untuk nongkrong di pos, kita makan bareng di pos 

dengan penjaga. Tidak merasa bahwa kita pimpinan dan tidak 

bergaul dengan bawahan, tidak merasa begitu. Kita makan 

bareng ngobrol bareng, dengan begitu kita tau keluh kesah dia 

apa dan merasa lebih terbuka. Dari awal saya selalu bilang yok 

sama-sama, di sini tempatnya kita berjuang.” 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Nida selaku wali 

murid bahwa beliau tidak membedakan siapapun dan apapun 

jabatannya, beliau mengatakan bahwa:
110

  

“Kepala sekolah disini kebetulan orangnya friendly banget, 

dengan wali murid yang lain ada tegur sapanya salamnya, jadi 

kita wali murid ngerasa nyaman aja walaupun beliau itu kepala 

sekolah, tidak otoriter dan nakutin tapi ini malah kaya temen.”  

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Umi harofah Tim 

Penjamin Mutu Internal (TPMI), yaitu:
111

 

“Beliau orangnya fleksibel ya, jadi ketika dengan siswa seperti 

apa, ketika dengan guru seperti apa. Ketika di luar zona 

sekolah beliau layaknya seorang teman dan bisa menempatkan 

posisinya.” 

Beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap 

kepala sekolah terhadapa bawahan (guru, staf, siswa) yaitu ramah, 

sopan, santun, berwibawa, tidak membeda-bedakan siapapun, 

selalu mengayomi, dan juga selalu mengutamakan rasa 

kekeluargaan. 
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Selain sikap kepala sekolah, kedisiplinan yang dimiliki juga 

sangat baik dan tingkat kedisiplinan sangat tinggi, hal ini 

diungkapkan oleh Umi Harofah, yaitu:
112

 

“Tingkat kedisplinan kepala sekolah cukup tinggi, karena 

beliau menjadi panutan. Contohnya kita harus finger print jam 

07.15 dan beliau datang dari sebelum itu, dan pasti kita akan 

ikut mencontohkan dari kedisiplinannya.” 

Kepala sekolah juga sangat disiplin terhadap waktu yang 

sudah ditentukan. Hal ini dikatakan oleh Ibu Nurlaila selaku wali 

murid, beliau mengatakan bahwa:
113

 

“Kalau janji jam 7 pasti sudah sampai di sekolah. Tingkat 

kedisplinannya bagus yang saya lihat. Tidak mentang-mentang 

kepala sekolah menjadi seenaknya, beliau tidak seperti itu 

alhamdulillah.” 

Hal senada juga disampaikan oleh Ka Mega selaku staf 

administrasi, bahwa:
114

 

“Alhamdulillah kepala sekolah kita disiplin, meskipun sering 

direpotkan ketika waktu libur beliau mau untuk sekedar 

mengurus TTD atau sekedar rapat, paling beliau tidak masuk 

sekolah karena sakit dan beliau selalu on time.”  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan yang dimiliki 

kepala sekolah SD Islam Plus As-Sa‟adatain sangatlah tinggi. Hal 

ini terlihat dari sikap yang ditunjukkan setiap harinya. Setiap hari 

kepala sekolah selalu datang lebih awal dari guru-guru dan juga 

selalu disiplin terhadap waktu yang sudah ditentukan.  

Kepala sekolah SD Islam Plus As-Sa‟datain tidak hanya 

memiliki kedisiplinan yang tinggi, tetapi juga memiliki rasa 
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percaya diri yang tinggi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

kepala sekolah memiliki prinsip harus memiliki rasa percaya diri, 

beliau menyatakan:
115

 

“Percaya diri harus, paling tidak dengarkan kata hati. Terserah 

orang mau bagaimana, ketika kata hati kita bilang ini yang 

terbaik maka lakukan. Karena ketika selalu dengarkan apa 

yang orang lain nilai tidak akan berjalan, pada prinsipnya 

memang harus percaya diri.” 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ka Mega selaku staf 

administrasi, bahwa:
116

  

“Kalau sampai saat ini iya, sangat rasa percaya dirinya. Beliau 

selalu percaya kalau ini baik pasti hasilnya baik.” 

Hal senada juga dikatakan oleh Umi Harofah Tim Penjamin 

Mutu Internal (TPMI), bahwa:
117

 

“Sangat tinggi percaya dirinya.” 

Juga disetujui oleh pernyataan Abi Solekhan selaku guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI), yaitu:
118

 

“Harus, dan yang saya lihat beliau sangat percaya diri banget.” 

Dalam memimpin, kepala sekolah memiliki rasa sangat 

percaya diri, terlihat pada saat mengambil keputusan untuk 

mengijinkan penulis melaksanakan penelitian di SD Islam Plus 

As-Sa‟adatain. Selain itu, kepala sekolah terlihat sangat percaya 

diri dan tegas dalam mengambil keputusan, beliau percaya selama 

itu baik pasti hasilnya akan baik. Tidak hanya itu, kepala sekolah 
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dan guru, siswa-siswi juga mengatakan hal yang sama bahwa 

kepala sekolah memiliki rasa percaya diri yang sangat besar. 

sehingga hal tersebut dapat menjadi contoh teladan yang perlu 

ditiru oleh guru maupun siswa.  

Tidak hanya memiliki rasa percaya diri, dalam 

kepemimpinannya kepala sekolah juga mengutamakan rasa 

persatuan dan kesatuan. Sebagaimana prinsip As-Sa‟adatain selalu 

mengutamakan rasa persaudaraan. Sebagaimana yang dikatakan 

kepala sekolah dalam wawancara, bahwa:
119

 

“Pasti, contohnya banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya 

kebersamaan. Setiap hari kita ada makan bareng kegiatan 

bareng, pada prinsipnya lembaga As-Sa‟adatain yang 

mengedapankan rasa persaudaraan. Kalau ada masalah antar 

personal harus cepat diselesaikan.” 

Hal ini juga dibenarkan oleh pernyataan Umi Harofah selaku 

Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI), beliau mengatakan 

bahwa:
120

 

“Iya, beliau untuk family gathering atau kumpul-kumpul 

sangat cerewet salah satunya untuk rasa persatuan dan 

kesatuan antar guru-guru. Seperti mengadakan buka bersama 

atau acara jalan-jalan ke suatu tempat untuk menimbulkan rasa 

kekeluargaan antar guru-guru.” 

Beberapa pernyataan di atas membuktikan bahwa, tidak hanya 

rasa percaya diri, kepala sekolah juga selalu mengutamakan rasa 

persatuan dan kesatuan, kekompakan dan menciptakan kerjasama 

yang baik dengan guru, staf, maupun seluruh siswa yang ada di 

SD Islam Plus As-Sa‟adatain. Selalu ada kebersamaan setiap 

harinya antar warga sekolah. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga 
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selalu mengadakan kegiatan di luar sekolah seperti Outing Class, 

Family Gathering dan lainnya, demi terciptanya rasa persatuan 

dan kesatuan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepribadian yang dimiliki 

kepala sekolah mulai dari sikap kepala sekolah terhadap bawahan, 

kedisiplinan, rasa percaya diri, rasa persatuan dan kesatuan, dan 

sikap kepala sekolah dalam memimpin sekolah terbilang sudah 

baik dan patut untuk diteladani. 

d. Cara kepala sekolah SD Islam Plus AS-Sa‟adatain dalam 

berkomunikasi dengan (guru, staf, siswa). 

Adapun sikap kepala sekolah dalam menjaga komunikasi yang 

baik dengan guru, staf, siswa dilakukan kapan saja, dan kepala 

sekolah selalu berperilaku baik terhadap siapa saja tanpa 

mengenal perbedaan. Seperti pada waktu istirahat kepala sekolah 

bertegur sapa dan berbaur dengan siswa guna untuk 

menumbuhkan komunikasi dan hubungan yang baik kepada 

siswa. Sebagaimana pernyataan kepala sekolah ketika wawancara, 

bahwa:
121

 

“Kita punya prinsip persaudaraan, tidak ada senior dan junior, 

apapun itu kita bicarakan dengan baik. Seperti ketika A punya 

masalah ada yang harus disampaikan secara umum ada yang 

harus disampaikan secara personal, memang harus tetap 

menjaga komunikasi. Saya menjaga hubungan baik dengan 

siswa dengan meminta jam mengajar di kelas dengan begitu 

saya ada hubungan dengan siswa, dan istirahat adalah waktu 

yang tepat untuk ketemu anak-anak dengan berkomunikasi 

atau makan bareng untuk menjalin kedekatan dengan anak-

anak. Kalau dengan guru yang pertama menumbuhkan rasa 

empati, karena ketika sudah punya empati apapun persoalan 

yang dihadapi pasti dia cerita sama kita.” 
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Menurut kepala sekolah salah satu untuk menjaga komunikasi 

dan hubungan adalah menumbuhkan rasa empati, karena dengan 

begitu akan tumbuh komunikasi dan hubungan yang baik. Kepala 

sekolah juga bisa menempatkan posisi berkomunikasi dengan 

siswa, guru, staf. Hal ini juga dibenarkan oleh pernyataan Umi 

Harofah Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI), bahwa:
122

  

“Komunikasi nya baik, kita juga enak ketika mau sharing atau 

apapun, karena memang beliau tidak terlalu kaku dan selalu 

terbuka. Hubungan dengan bawahan baik, karena beliau 

orangnya fleksibel ya, jadi ketika dengan siswa seperti apa, 

ketika dengan guru seperti apa. Ketika diluar zona sekolah 

beliau layaknya seorang teman dan bisa menempatkan 

posisinya.” 

Pernyataan di atas juga disetujui oleh Ka Mega selaku staf 

administrasi, beliau mengatakan bahwa:
123

 

“Beliau komunikatif, mudah dihubungi, apalagi saya kan 

bagian operator berkaitan dengan sekolah dan tentang data 

yang ada di sini, jadi harus bersinergi tidak boleh ada 

misscom, untuk selama ini enak diajak kerjasamanya terus 

tidak gaptek juga jadi tau perkembangan yang ada. Hubungan 

yang terjalin baik-baik saja, berbaur seperti makan bersama, 

waktu kita rapat atau pada posisi kepala sekolah dan guru itu 

ada mometnya, tapi diluar itu kita sama-sama.” 

 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Abi Solekhan bahwa kepala 

sekolah selalu rutin melakukan briefing pagi setiap hari guna 

untuk menjaga komunikasi yang baik dengan guru dan staf.
124
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“Kebetulan setiap hari sebelum jam belajar dimulai ada 

namanya briefing pagi kemudian ada ta‟lim, di situ muncul 

beberapa usulan dari guru-guru. Saya menemukan di sini dan 

tidak menemukan di tempat yang lain waktu saya mengajar, 

benar-benar di sini suasananya harmonis dan kekeluargaan.” 

 

Tidak hanya menjaga hubungan baik dengan guru, staf dan 

siswa, kepala sekolah juga selalu menjaga hubungan baik dengan 

wali murid. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Nurlaila dalam 

wawancara, bahwa:
125

 

“Bagus, beliau bisa menempatkan kalau di luar sekolah kita 

sama sebagai wali murid dan kalau di sekolah sebagai kepala 

sekolah. Hubungan dengan wali murid juga bagus dan sampai 

saat ini beliau masih diperjuangkan buat jadi kepala sekolah.” 

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Nida, beliau 

mengatakan bahwa:
126

 

“Alhamdulillah baik, guru-gurunya juga kompak satu sama 

lain saling ngerangkul. Jadi karena gurunya dirangkul dengan 

baik oleh kepala sekolahnya jadi guru ke orangtua murid baik 

dan komunikasi juga lancar, jadi tidak ada misscom walaupun 

sedikit tetapi masih bisa di atasi. Kepala sekolah di sini 

kebetulan orangnya friendly banget, dengan wali murid yang 

lain ada tegur sapanya salamnya, jadi kita wali murid ngerasa 

nyaman aja walaupun beliau itu kepala sekolah, tidak otoriter 

dan nakutin tapi ini malah kaya temen.” 

Kepala sekolah mengatakan bahwa beliau selalu terbuka 

dalam berkomunikasi dengan bawahan. Sikap harmoni dan 

kekeluargaan selalu ditunjukkan kepala sekolah setiap harinya. 

Sebagaimana yang disampaikan kepala sekolah ketika 

wawancara, bahwa:
127
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“Selalu terbuka pasti, yang pertama tumbuhkan rasa 

persaudaraan. Contohnya saya tidak malu untuk nongkrong di 

pos, kita makan bareng di pos dengan penjaga. Tidak merasa 

bahwa kita pimpinan dan tidak bergaul dengan bawahan, tidak 

merasa begitu. Kita makan bareng ngobrol bareng, dengan 

begitu kita tau keluh kesah dia apa dan merasa lebih terbuka. 

Dari awal saya selalu bilang yok sama-sama, di sini tempatnya 

kita berjuang.” 

Pernyataan kepala sekolah juga perkuat oleh Umi Harofah, 

bahwa:
128

 

“Karena beliau tidak kaku, jadi beliau selalu terbuka dalam 

berkomunikasi.” 

Dalam hasil wawancara pernyataan Umi Harofah juga 

disetujui oleh Abi Solekhan dan Ka Mega bahwa kepala sekolah 

selalu terbuka dalam komunikasi dengan bawahan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan didukung oleh hasil 

observasi yang dilakukan, kepala sekolah selalu bersikap santai, 

ramah, sopan, santun, hangat, harmonis, tegas, dan berwibawa. 

Kepala sekolah adalah orang yang aktif dan memiliki tingkat 

sosialisasi yang tinggi, sebagaimana dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 

Kepala Sekolah/Madrasah, dalam peraturan tersebut terdapat lima 

dimensi kompetensi salah satunya yaitu kompetensi sosial. Hal ini 

dibuktikan pada saat kepala sekolah sedang berbincang-bincang 

dengan guru, staf, siswa, dan juga wali murid. Dapat disimpulkan 

bahwa Sikap kepala sekolah pada saat berkomunikasi dengan 

bawahan baik, santai, ramah, sopan, santun, hangat, harmonis, 

tegas, sangat komunikatif, dan berwibawa.  
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Selain terbuka dalam komunikasi, kepala sekolah juga terbuka 

dalam menerima kritik dan saran dari bawahan. Hal ini 

diungkapkan kepala sekolah:
129

 

“Kalau saya lebih terbuka dan sudah memahami beberapa 

karakter, ketika ada kritikan dan saran kita sudah tau karakter 

si A seperti ini dan siap menerima apapun itu. Karena 

memang harus seperti itu, bukan seorang pemimpin ketika 

diberikan masukan kemudian menolak, tapi berusaha untuk 

menerima. Karena tujuan sebenarnya juga untuk peningkatan 

kualitas lembaga.” 

Ungkapan tersebut didukung oleh penyataan guru dan staf. 

Sikap kepala sekolah dalam menerima pendapat, kritik, dan saran 

selalu diterima dengan ikhlas dan tidak monoton. Kepala sekolah 

juga orang yang sangat mendengarkan pendapat dari bawahan 

siapapun itu dan apapun jabatannya.  

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Umi Harofah Tim Penjamin 

Mutu Internal (TPMI), beliau mengatakan bahwa:
130

 

“Insya Allah kalau Umi Yani orangnya ketika ada kritikan dan 

saran beliau akan menerima dengan lapang dada.” 

Hal senada juga disampaikan oleh Abi Solekhan guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI), yaitu:
131

 

“Beliau sangat kooperatif bisa menerima setiap masukan dan 

memberikan solusi yang membuat kami puas.” 

Kepala sekolah selalu menerima kritik dan saran dari siapapun 

dan apapun jabatannya, hal ini disetujui oleh Ka Mega staf 

administrasi, beliau mengatakan bahwa:
132
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“Sikap kepala sekolah kalau untuk kepemimpinan bagus, tidak 

egois dan tidak mementingkan diri sendiri, kita juga tidak 

kaku dan kalau kita berpendapat didengerin meskipun itu OB 

yang berpendapat. Masukan dari siapapun maupun jabatannya 

apapun biasanya diterima, setelah itu dipertimbangkan apa 

dari pendapat kita, kalau itu baik untuk sekolahan biasanya 

langsung dilaksanakan.”  

Beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap 

kepala sekolah dalam menerima kritik dan saran selalu bersikap 

baik, menerima dengan lapang dada dan menerima apapun 

masukan dari bawahan. Selain itu, kepala sekolah setelah 

menerima masukan akan langsung ditindak lanjuti karena 

tujuannya untuk meningkatkan kualitas lembaga.  

2. Kepala Sekolah SD Islam Plus As-Sa’adatain dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. 

SD Islam Plus As-Sa‟adatain didirikan pada tahun 2008 yang 

bergerak di dunia pendidikan berciri khas religius mendidik siswa-

siswi menjadi pribadi yang cerdas, keratif dan berakhlakul karimah 

sesuai dengan visi dan misi. SD Islam Plus As-Sa‟adatain selalu 

menerapkan visi misi yang ada, maka dari itu sekolah sangat unggul 

dibidang pendidikan Islam, baik dalam pembelajaran, pembiasaanya 

adab Islami setiap harinya, banyak sekali prestasi sekolah dalam 

bidang ke-Islam-an sehingga mencapai prestasi sekolah unggulan 

berakreditasi A.  

Kepala Sekolah mempunyai peran yang penting dalam 

meningkatkan mutu pendidikan Islam di sekolah. Butuh bermacam 

cara untuk mengembangkan kualitas sekolah menjadi lebih baik. 

Untuk itu diperlukan sebuah kepemimpinan yang baik dan program 

pendukung pendidikan Islam. Inilah beberapa upaya kepala sekolah 
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dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di SD Islam Plus As-

Sa‟adatain Gandul Cinere:  

a. Membentuk Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI) 

Salah satu upaya kepala sekolah SD Islam Plus As-Sa‟adatain 

dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam yaitu dibentuknya 

Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI). Tim Penjamin Mutu 

Internal (TPMI) berjumlah 6 orang yang terdiri dari kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan, dan 2 orang guru yang ditunjuk oleh 

kepala sekolah.  

Awal terbentuknya Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI) di 

SD Islam As-Sa‟adatain pada saat Umi Yani menjabat jadi kepala 

sekolah, hal ini dikatakan oleh Umi Harofah selaku Tim Penjamin 

Mutu Internal (TPMI),  beliau mengatakan bahwa:
133

 

“Awal dibentuk ketika Umi Yani menjabat menjadi kepala 

sekolah barulah dibentuknya Tim Penjamin Mutu Internal 

(TPMI).” 

Tugas Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI) salah satunya 

bertanggung jawab atas kurikulum yang berkaitan dengan Islamic 

Suplementary karena brand dari SD Islam Plus As-Sa‟adatain 

yaitu Islamic Suplementary, membantu kepala sekolah dalam 

mengatasi berbagai macam permasalahan di sekolah, dan juga 

membantu kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi. 

Sebagaimana yang dikatakan kepala sekolah dalam wawancara, 

bahwa:
134
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“Kita punya Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI) dimana 

tugas Tim ini salah satunya untuk menggodok kurikulum yang 

berkaitan dengan Islamic Suplementary, karena brand dari As-

Sa‟adatain itu Islamic Suplementary.”  

Pernyataan kepala sekolah juga diperkuat oleh pernyataan 

Umi Harofah Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI), beliau 

mengatakan bahwa:
135

 

“Salah satunya penguatan di Islamic Suplementary. Kita dari 

tim akan berembuk dulu sebelum dinfokan kepada guru-guru, 

seperti membicarakan dimasa pandemi ini bagaimana supaya 

siswa tetap bisa Ta‟lim Tahfidz, makanya kita mengadakan 

home visit. Jadi siswa tetap mendapatkan hak dari Islamic 

Suplementary.” 

Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI) sangat berperan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan Islam di SD Islam Plus As-

Sa‟adatain, karena Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI) 

mempunyai tugas salah satunya penguatan kurikulum Islamic 

Suplementary yang mana kurikulum tersebut menjadi brand dari 

SD Islam Plus As-Sa‟adatain. 

b. Kurikulum Islamic Suplementary  

SD Islam Plus As-Sa‟adatain berbeda dengan sekolah pada 

umunya yang hanya menggunakan kurikulum nasional yang 

ditentukan oleh pemerintah, tetapi sekolah ini juga mempunyai 

kurikulum tersendiri yaitu Islamic Suplementary. 

Islamic Suplementary adalah kurikulum khas SD Islam Plus 

As-Sa‟adatain yang menjadikan sekolah ini memiliki nilai lebih 

dibandingkan dengan lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar 

lainnya. Kurikulum ini diadopsi dari nilai-nilai pesantren, didesain 

untuk menyiapkan peserta didik menjadi insan yang berakhlakul 
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karimah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Islamic 

Suplementary dilaksanakan dengan proses pembiasaan, untuk 

menciptakan lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang 

menyenangkan dan Islami. Sebagaimana pernyataan Umi Yani 

selaku kepala sekolah, bahwa:
136

 

“Islamic Suplementary di antaranya ada tahfizh, Ta‟limul 

Qur`an, dan pembiasaan-pembiasaan Islam lainnya. Mungkin 

di lembaga swasta lain biasanya pendidikan agama itu lebih ke 

teori, tapi kalau kita pendidikan agama dikemas dalam Islamic 

Suplementary. Jadi, anak tetap kita berikan materi, tetapi 

bobotnya lebih kepada pembiasaan” 

 

 

Gambar 4.2 

Kurikulum Islamic Suplementary 

 

Kurikulum Islamic Suplementary disusun sangat rapi dan 

tertulis dalam satu buah buku panduan. Kurikulum ini terdiri dari: 

Ta‟limul Qur`an, Tahfizhul Qur`an, praktek ibadah, do‟a-do‟a 

harian, menulis Arab dan imla‟, sholat Dhuha dan Zhuhur 
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berjamaah, biah lughowiyah (pembiasaan berbahasa Arab dan 

Inggris sebagai bahasa intruksi di kelas), dan (Islamic culture 

pembiasaan adab Islami). 

1) Ta‟limul Qur`an  

Pembelajaran menggunakan dengan metode Iqra‟ 

dilaksanakan secara Muwajjah, yaitu setiap siswa membaca 

satu persatu di hadapan guru, sedangkan guru menyimak 

bacaan siswa. Jika bacaan siswa dianggap benar sesuai kaidah 

bacanya maka peserta didik dapat melanjutkan ke bacaan 

selanjutnya, jika belum benar maka siswa mengulangi 

bacaannya pada hari berikutnya. 

Ta‟limul Qur‟an dilaksanakan setiap pagi hari sebelum 

Kegiatan Belajar Mengajar berlangsung dan siswa dibagi 

menjadi 2 kelompok. Siswa membaca sambil disimak oleh 

guru dengan memperhatikan makhraj, mad dan kelancarannya 

(maksimal 4 baris untuk Iqro‟ dan 3 ayat untuk al-Qur‟an) 

disesuaikan dengan kemampuan siswa. Setiap hari guru 

berkewajiban untuk mencatat perkembangan bacaan siswa 

pada prestasi ta‟limul Qur`an. Pelaksanaan ta‟limul Qur`an 

mempunyai target untuk siswa di setiap semesternya dan di 

setiap jenjang kelasnya. 

2) Tahfizhul Qur`an 

Pembelajaran Tahfizhul Qur`an dilaksanakan dengan 

metode demonstrasi dan pengulangan terus menerus, guru 

mentalaqqi yaitu membimbing siswa untuk membaca 

ayat/surah sesuai kaidah tajwid yang benar, kemudian siswa 

mengikutinya, dibaca secara jama‟i (bersama-sama) setiap 

hari (tahfizh bin nadzar).  
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Kegiatan ini dilaksanakan setelah kegiatan KBM 

setelah sholat Dzuhur untuk  kelas 1-3 dan sebelum sholat 

Dzuhur untuk kelas 4-6, lalu siswa dibagi menjadi 2 

kelompok. Siswa membaca ayat/surah yang sudah dibaca 

kepada guru, diperbolehkan bagi siswa yang sudah lancar 

hafalannya untuk menyimak bacaan temannya, sebelum 

mentalaqqi guru memprogram pengulangan hafalan untuk 

surah-surah yang sudah dihafal siswa pada kelas sebelumnya, 

dan siswa dinyatakan lancar apabila sudah tepat makhroj, 

mad, dan kemampuan hafalannya.  

Kejelian dan ketelitian guru sangat berpengaruh 

terhadap hafalan siswa. Adapun target hafalan siswa untuk 

siswa kelas 1 sampai kelas 4 sudah selesai hafal juz 30, dan 

untuk kelas 5 dan 6 mengafal surat-surat pilihan seperti surat 

Yasin, Al-Waqi‟ah, Ar-Rahman dan Al-Fath.  Hasil hafalan 

siswa dilaporkan dalam buku prestasi tahfizhul Qur`an.. 

Siswa yang tidak dapat menyelsaikan target hafalan 

persemester maka tidak dapat mengambil rapot semester 

sebelum menyelesaikan target hafalannya. Hal ini dibenarkan 

oleh Ibu Nida, wali murid dalam wawancara, bahwa:
137

 

“Alhamdulillah bagus, banyak mencetuskan penghafal 

Al-Qur`an walaupun hanya juz 30. Jadi, kalau kelas 6 

lulus dengan belum selesai juz 30 belum dikasih 

ijazah. Juga kalau dari kelas 1 ke kelas 2 belum 

memenuhi target jadi belum bisa naik.” 

Adapun penghargaan atau apresiasi dari sekolah bagi 

siswa yang sudah menyelesaikan target hafalan juz 30 akan 
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mengikuti wisudah tahfizh yang diadakan setiap tahunnya oleh 

sekolah.  

 

 

Gambar 4.3 

Pelaksanaan Wisuda Tahfidz 

 

3) Praktek Ibadah 

Adapun metode pembelajaran praktek ibadah 

dilaksanakan secara berulang-ulang, hal ini dimaksudkan agar 

peserta didik benar-benar mampu melaksanakan praktek 

ibadah dengan baik dan benar. Disampaikan 1 jam pelajaran 

setiap satu minggu sekali bergantian dengan materi doa-doa 

harian (dicantumkan dalam kalender pembelajaran mingguan) 

guru memperhatikan gerakan dan bacaan siswa. Pelaksanaan 

praktek ibadah mempunyai target untuk siswa di setiap 

semesternya dan di setiap jenjang kelasnya.  

Hasil dari pelaksanaan prakter ibadah juga dirasakan 

oleh Ibu Nida wali murid, beliau mengatakan bahwa:
138

 

                                                           
138

 Wawancara Dengan Wali Murid SD Islam Plus As-Sa‟adatain, Ibu Nida. Depok, 

Selasa 21 Juli 2020 



114 
 

 
 

“Alhamdulillah bagus banget, karena saya kurang 

basic agama. Dulu anak saya sholatnya ngasal 

sekarang cara duduknya benar, terus cara bacaannya, 

makhorijul hurufnya, bangga gitu baru kelas satu naik 

kelas dua tapi dia udah bisa.” 

Pernyataan wali murid di atas membuktikan bahwa 

penerapan praktek ibadah di sekolah sudah bagus dan siswa 

juga menerapkannya sendiri di rumah.  

4) Do‟a-do‟a Harian 

Pelaksanakan pembelajaran do‟a-do‟a harian secara 

berulang-ulang, hal ini dimaksudkan agar peserta didik benar-

benar mampu membaca doa-doa harian dengan baik dan 

benar, disampaikan 1 jam pelajaran setiap satu minggu sekali 

bergantian dengan materi doa-doa harian (dicantumkan dalam 

kalender pembelajaran mingguan), guru juga memperhatikan 

bacaan siswa (makharijul huruf dan mad). Pelaksanaan do‟a-

do‟a harian mempunyai target untuk siswa di setiap 

semesternya dan di setiap jenjang kelasnya.  

5) Menulis Arab dan Imla 

Metodologi pembelajaran menulis Arab dengan cara 

guru menulis huruf/kata/kalimat di papan tulis, dan peserta 

didik menulisnya di buku latihan menulis Arab. 

Pelaksanaannya bersamaan dengan ta‟limul Qur‟an yaitu 

ketika siswa menunggu antrian untuk membaca Iqro‟/Al-

Qur‟an.  

Pemberian materi imla‟ dilaksanakan ketika 

pembelajaran bahasa Arab, guru mendikte kosa kata yang 

terdapat pada materi bahasa Arab, materi ini diberikan mulai 

kelas III semester II s.d Kelas VI.  

6) Sholat Dhuha dan Zhuhur Berjamaah 
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Proses pembiasaan beribadah dengan baik dan benar 

dilaksanakan dengan cara pembiasaan, yang bertujuan agar 

peserta didik dapat terbiasa melaksanakan ibadah sholat 

fardhu tepat pada waktunya, yang di awali dari pembiasaan di 

sekolah. 

Dikarenakan terbatasnya waktu, maka sekolah hanya 

membimbing peserta didik untuk melaksanakan sholat Duha 

dan Zhuhur secara berjamaah, adalah pelaksanaannya 

diajarkan juga dzikir dan do‟a setelah sholat, diharapkan 

peserta didik dapat melaksanakan sholat dengan baik dan 

benar sesuai dengan ajaran syariat dan mampu berdzikir dan 

berdoa secara mandiri. 

Sholat Duha dilaksanakan setelah pemberian materi 

conversation/ muhadatsah, adapun urutan pelaksanaannya 

dimulai setelah berwudhu, membaca Asmaul husna, dilanjut 

membaca sholawat, lalu sholat Duha 2 rakaat dan ditutup 

dengan doa Sholat Duha. 

 

 

Gambar 4.4 

Pelaksanaan Shalat Dhuha 
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Sholat zhuhur dilaksanakan secara bergantian, kelas 1 

sampai 3 pada jam 12. 30 WIB, sedangkan kelas 4 sampai 6  

pada jam 12.00 WIB. Adapun urutan pelaksanaannya adalah: 

Setelah berwudhu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, 

dilanjutkan Membaca Sholawat, lalu pelaksanaan sholat 

Zhuhur, dan terakhir berdzikir dilanjutkan dengan doa. 

 

Gambar 4.5 

Pelaksanaan Sholat Zhuhur 

7) Biah lughowiyah (pembiasaan berbahasa Arab dan Inggris 

sebagai bahasa intruksi di kelas) 

Proses pembiasaan berbahasa Arab & Inggris di SD 

Islam Plus As-Sa‟adatain masih dalam tahap awal, yakni 

hanya sebagai bahasa instruksi dari guru, dan bahasa 

komunikasi dasar disesuaikan dengan beban materi yang 

diajarkan pada setiap kelas. 

Penggunaan dua bahasa Arab dikarenakan bahasa Arab 

adalah bahasa al-Qur‟an sedangkan bahasa Inggris adalah 

bahasa komunikasi internasional. Pelaksanaanya dengan dua 

cara; pertama diberikan di awal masuk, ketika para siswa 

berbaris di selasar/depan kelas, kedua penggunaannya di 
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dalam kelas, baik dalam bahasa instruksi dari guru maupun 

ketika peserta didik meminta izin kepada guru. 

8) Islamic Culture (Pembiasaan Adab Islami) 

Adapun yang dimaksud dengan Islamic culture adalah 

pembiasaan akhlakul karimah  di dalam pergaulan keseharian 

di sekolah dan di rumah, di antara Islamic culture yang 

diterapkan di SD Islam Plus As-Sa‟adatain adalah: 

a) Mengucapkan salam ketika bertemu guru, ketika masuk 

kantor, ketika masuk kelas. 

b) Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih 

muda. 

c) Berprilaku sopan kepada teman dan guru. 

d) Membuang sampah pada tempatnya.  

e) Melaksanakan sholat fardu pada waktunya baik di sekolah 

maupun di rumah. 

f) Membiasakan mengaji/atau membaca al-Qur‟an. 

g) Makan dan minum dengan tertib (tidak sambil bardiri 

apalagi berjalan. 

h) Bertutur kata yang sopan (tidak mengucapkan kata-kata 

umpatan, atau kata-kata kotor).  

i) Membiasakan prilaku tanggung jawab, disiplin, mandiri, 

dan jujur. 

Siswa yang tidak menerapkan pembiasaan Islami ini 

atau ada siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan yang 

sudah ditetapkan, maka akan ada hukuman bagi siswa, 

hukuman yang diberikan tidak dalam bentuk fisik tetapi 
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dalam bentuk pembiasaan Islami. Sebagaimana yang 

disampaikan Umi Yani kepala sekolah, bahwa:
139

 

“Untuk akhlak, kita tidak memperkenankan siswa 

makan dan minum sambil berdiri, jika siswa makan 

dan minum di lapangan pasti langsung jongkok, jadi 

pendidikan agama lebih kepada pembiasaan kalau di 

lembaga kita. Contoh lainnya juga di awal masuk kelas 

ada kesepakatan kelas diantaranya jika anak masuk 

tidak memberi salam, berbicara “gua” atau “elu”, 

mereka mempunyai hukuman yang disepakati bersama 

anak-anak, karena akan lebih mengena kalau hukuman 

disepakati bersama, seperti hukuman yang utama 

membaca istighfar, baca Al-Qur`an. Jadi hukumannya 

dalam bentuk pembiasaan yang baik, tidak ada bentuk 

fisik seperti membersihkan kamar mandi.”  

Hasil dari penerapan Islamic Culture di sekolah 

dirasakan oleh para wali murid ketika siswa berada di rumah. 

sebagaimana dikatakan oleh Ibu Nurlaila wali murid, beliau 

mengatakan bahwa:
140

 

“Alhamdulillah bagus, dari adab sehari-hari perilaku, 

sholat, doa-doa nya. Jadi perilaku yang dibawa ke 

rumah ada kemajuan.” 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Nida, bahwa:
141

 

“Kalo pembiasaan memang kita perlu pengingatan 

terus, kaya minum sambil berdiri alhamdulillah 

mereka sudah ngerti, jadi kalaupun lupa pasti langsung 

istighfar sendiri. Jadi, kalau menurut saya 

penerapannya sudah baik.” 
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Dapat disimpulkan bahwa penerapan Islamic Culture 

di sekolah sudah baik, dan siswa tidak hanya menerapkan 

ketika di sekolah tetapi juga dipraktekkan ketika di rumah. 

c. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) 

Pembinaan SDM menjadi sangat penting untuk proses 

pendidikan, oleh karena itu kepala sekolah melakukan pembinaan 

ketika tenaga pendidikan dan kependidikan sudah diterima untuk 

mengikuti segala pembinaan dalam peningkatan kualitas. Ada 

peningkatan skill dan pelatihan serta worksop, pembinaan yang 

dilakukan kepala sekolah terhadap bawahan menggunakan dua 

cara, yaitu secara global dan individual. Pembinaan secara global 

adalah pembinaan yang dilakukan di dalam RAKER (Rapat 

Kerja) sebelum awal tahun ajaran baru dan ditujukan untuk semua 

guru, maupun staf. Sedangkan pembinaan yang dilakukan secara 

individual yaitu yang bersangkutan dipanggil perorangan. 

Sebagaimana Umi Yani kepala sekolah menyatakan dalam 

wawancara, bahwa:
142

 

“Ketika RAKER (Rapat Kerja) itu kita ada 1 hari untuk 

peningkatan SDM, jadi kita panggil guru dari luar. Kedua 

untuk peningkatan SDM ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya 

kedinasan, jadi dari dinas mengadakan pelatihan dan kita 

mengutus beberapa guru PAI dan lainnya. Ada juga pelatihan 

yang sifatnya umum kami juga mengikuti. Tetapi Sangat 

disayangkan kalau untuk pelatihan PAI sangat amat jarang. 

Ada juga pelatihan Tahsin untuk guru dalam meningkatkan 

kualitas SDM.” 

                                                           
142

 Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD Islam Plus As-Sa‟adatain, Umi Yani. 

Depok, Senin 20 Juli 2020 



120 
 

 
 

 

Gambar 4.6 

Pelaksanaan Workshop Education 

 

Pernyataan kepala sekolah diperkuat oleh Umi Harofah TPMI, 

beliau mengatakan bahwa:
143

 

“Iya ada pelatihan-pelatihan untuk guru, biasanya dilakukan 

ketika RAKER. Kita panggil pembicara dari luar dan nanti 

seluruh guru dan staf mengikuti pelatihan tersebut.” 

Pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas guru dan staf, 

pelatihan perseorangan disesuaikan dengan bidang keahliah guru 

dan tenaga kependidikan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ka 

Mega selaku staf administrasi, bahwa:
144

 

“Kalau dari operator itu biasanya ada rapat-rapat tentang input 

data, itu difasilitasi dari sekolah. Kalau untuk administrasi 

biasanya bekerjasama dengan Bank Mandiri Syariah, jadi 

kepala sekolah ini jadi perantara dan mengawasi apa yang 

perlu dibenahi.” 

Ketika RAKER (Rapat Kerja) tidak hanya pelaksanaan 

pelatihan untuk peningkatan SDM, di sana juga membahas 
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tentang perencanaan PROMES (Program Semester), PROTA 

(Program Tahunan), RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 

dan evaluasi.  

Kepala sekolah SD Islam Plus As-Sa‟adatain selalu berusaha 

untuk meningkatkan kualiatas guru dan tenaga kependidikan. 

Kegiatan yang diadakan ada peningkatan skill dan pelatihan serta 

worksop, pembinaan yang dilakukan kepala sekolah terhadap 

bawahan menggunakan dua cara, yaitu secara global untuk semua 

guru dan staf, ada juga individual sesuai bidang keahliannya.  

d. Kegiatan Supervisi  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 

2007 telah menetapkan standar kepala sekolah, dalam peraturan 

tersebut terdapat lima dimensi kompetensi, salah satunya yaitu 

kompetensi supervisi. Menurut Baharuddin dan Umiarso dalam 

bukunya menyatakan bahwa salah satu fungsi utama seorang 

pemimpin menjadi supervisior. Supervisior yaitu orang yang 

membina, melatih, mendidik, mengawasi, menilai, dan memberi 

contoh kerja terbaik bagi seluruh anggota organisasi yang 

dipimpinnya.
145

 

Kepala sekolah SD Islam Plus As-Sa‟adatain dalam 

melaksanakan supervisi dilakukan satu tahun dua kali atau satu 

kali dalam semester, kepala sekolah melaksanakan supervisi 

dibantu oleh Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI). Hal ini 

dikatakan oleh kepala sekolah dalam wawancara, bahwa:
146

 

“Kegiatan supervisi idealnya dilaksanakan satu tahun dua kali, 

supervisior nya yaitu dari Tim Penjamin Mutu secara 
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bergantian kita buat jadwal. Dari hasil supervisi nanti dan juga 

penilaian ada tindak lanjut supervisi namanya. Dari tindak 

lanjut supervisi kita buat draf pesoalan-persoalan, mana yang 

harus ditindak lanjuti, apakah harus dengan pelatihan atau 

dengan lainnya, jadi ada evaluasi lalu ada tindak lanjut.” 

 

   

   

Gambar 4.7 

Dokumen Pelaksanaan Supervisi 
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Setelah dilakukan kegiatan supervisi oleh kepala sekolah, akan 

ada penilaian dari hasil supervisi atau tindak lanjut, lalu 

mengevaluasi jika ada kekurangan atau ada yang harus diperbaiki 

maka akan ada solusi yang membangun untuk meningkatkan 

kualitas guru. Hal ini senada dengan pernyataan Abi Solekhan 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI), beliau mengatakan 

bahwa:
147

 

“Iya mengadakan supervisi, dan tindak lanjutnya itu 

mengevaluasi setiap guru, jadi sekiranya guru masih ada 

kekurangan langsung dikasih solusi yang membangun untuk 

lebih baik lagi.” 

Adanya kegiatan supervisi di SD Islam Plus As-Sa‟adatain 

dilakukan rutin dua kali dalam satu tahun, pelaksanaan kegiatan 

supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah ini salah satunya 

bertujuan untuk peningkatan kualitas guru. 

e. Kegiatan ekstrakurikuler  

SD Islam Plus As-Sa‟adatain mempunyai kegiatan 

intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler wajib 

diikuti oleh seluruh siswa, di antaranya KBM meliputi 11 mata 

pelajaran, conversation, sholat duha dan ta‟limul Qur‟an, tahfizh, 

tahsin, muroja‟ah dan speech contest, dan pramuka. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan siswa di luar 

kegiatan tambahan di luar KBM. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler 

di SD Islam Plus As-Sa‟adatain untuk mengembangkan bakat dan 

minat siswa. SD Islam Plus As-Sa‟adatain mempunyai 

ekstrakurikuler pilihan, di mana setiap siswa wajib memilih salah 

satu di antaranya ada melukis, menari, marawis, qiro‟ah, futsal, 
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drum band, dan math fun club. Kegiatan ekstrakurikuler 

berlangsung dari setelah KBM.  

 

Gambar 4.8 

Ekstrakurikuler Drum Band 

Melalui kegiatan ekstrakurikuler siswa mampu 

mengembangkan potensinya dan meraih prestasi di bidang non 

akademik.  

f. Prestasi Sekolah  

Menurut Nur Zazin memaparkan mengenai indikator 

manajemen mutu terpadu di sekolah penilaian efektifitas output. 

Output yang diharap, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan oleh 

proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output berupa 

prestasi akademik, juga prestasi non akademik.
148

 Strategi yang 

dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

Islam salah satunya juga dengan membuat program-program yang 

mendukung dan memfasilitasi siswa dalam mengembangkan 

potensinya baik dari prestasi akademik dan nonakademik. 

Kejuaraan yang sering diraih adalah bidang keIslaman, 

dibuktikan dengan sekolah yang sudah tiga tahun berturu-turut 
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mengikuti LOKETA (Lomba Keterampilan Agama). Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Umi Yani kepala sekolah, beliau 

menyatakan bahwa:
149

  

“Sudah 3 tahun berturu-turut kita mengikuti Lomba 

Keterampilan Agama (LOKETA) sampai tingkat provinsi. 

Ada beberapa kategori lomba seperti MTQ, Adzan, CCQ, 

MHQ, pidato, sholat berjamah. Kita mengikuti mulai dari 

tingkat kecamatan kemudian tingkat kota Depok lalu 

provinsi.”  

Pada profil sekolah juga sudah disebutkan beberapa prestasi-

prestasi yang didapatkan oleh sekolah setiap tahunnya. Hal ini 

membuktikan bahwa mutu pendidikan Islam di sekolah sudah 

baik, karena dapat dilihat dari output yang sudah dihasilkan oleh 

sekolah. 

 

 

Gambar 4.9 

Mengikuti LOKETA 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil analisis penelitian di Bab IV guna menjawab 

rumusan masalah bagaimana gaya kepimmpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Plus As-Sa‟adatain, penulis 

menyimpulkan sebagai berikut:  

Kepala sekolah SD Islam Plus As-Sa‟adatain dalam memecahkan 

masalah dan mengambil keputusan sudah baik, dan selalu dilakukan 

dengan musyawarah. Kepala sekolah dalam menggerakkan/ memimpin 

bawahan (guru, staf, siswa) yaitu kepala sekolah tidak bergantung pada 

kekuasaan yang formal ketat dan kaku, bersikap santai, tegas, disiplin 

tidak terlalu formal tetapi tetap bertanggung jawab serta dapat mengayomi 

serta selalu memberikan contoh terlebih dahulu sebelum memerintah. 

Selain itu, kepala sekolah selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang 

ada disekolah maupun di luar sekolah. Cara kepala sekolah SD Islam Plus 

As-Sa‟adatain dalam berkomunikasi dengan bawahan (staf, guru dan 

siswa) yaitu baik, ramah, sopan, santun, hangat, harmonis, tegas, sangat 

komunikatif, dan berwibawa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

gaya kepemimpinan yang digunakan kepala sekolah SD Islam Plus As-

Sa‟adatain cenderung kepada gaya kepemimpinan yang Demokratis. 

Adapun upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

Islam SD Islam Plus As-Sa‟adatain, yaitu: dibentuknya Tim Penjamin 

Mutu Internal (TPMI), mempunyai kurikulum Islamic Suplementary yang 

mana di dalamnya membahas pembelajaran pendidikan Islam dan juga 

pembiasaan adab Islami, untuk meningkatkan kualitas SDM, kepala 

sekolah mengadakan pelatihan-pelatihan secara global pada RAKER awal 
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tahun dan individu sesuai bidang keahliannya, kepala sekolah juga 

melaksanakan supervisi dengan rutin dua kali dalam satu tahun, dan 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan juga membuat 

program-program yang mendukung dan memfasilitasi siswa dalam 

mengembangkan potensinya baik dari prestasi akademik dan nonakademik 

yang dikemas dalam kegiatan ektrakulikuler. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa mutu pendidikan Islam di SD Islam Plus As-

Sa‟adatain sudah baik, dari perencanaannya, prosesnya dan juga hasilnya. 

B. Saran  

Adapun saran dari penulis untuk SD Islam Plus As-Sa‟adatain, yaitu:   

1. Kepala sekolah agar tetap mempertahankan tugas dan fungsi pokok 

kepemimpinan yang telah dikembangkan dengan baik. Selalu 

menerapkan pola Asah, Asih, Asuh kepada seluruh warga sekolah baik 

guru, staf dan siswa guna menjaga keharmonisan yang sudah terjalin 

baik.  

2. Teruslah mengembangkan sekolah dengan inovasi-inovasi baru untuk 

membawa perubahan sekolah menjadi lebih baik dan apa yang 

menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.  

3. Bagi Guru, teruslah berkarya dan mengembangkan kreatifitas dalam 

proses pembelajaran dengan metode-metode yang efektif dan 

menyenangkan.  

4. Bagi siswa, terus tingkatkan semangat belajar dengan cara mengikuti 

semua kegiatan pembelajaran dengan kedisiplinan yang baik. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Narasumber  : Hj. Suryani, S.Psi 

Jabatan   : Kepala Sekolah 

Tempat  : Kantor Kepala Sekolah 

Hari/tanggal   : Senin, 20 Juli 2020 

Waktu   : 09.30 WIB 

1. Bagaimana pemecahan masalah yang umi lakukan dalam mengambil 

keputusan? 

Jawab: Kalau ada masalah yang pertama tergantung masalahnya, ada 

klasifikasi masalah yang berkaitan dengan kelas, ada juga permasalahan 

secara umum yang mencangkup soal lembaga. Jadi penyelesaiannya yang 

pertama kalau berkaitan dengan kelas sepenuhnya diserahkan kepada guru 

kelas, karna kita setiap hari ada evaluasi dan kemudian setiap bulan juga 

ada evaluasi dievaluasi itu jadi kita berbagi persoalan, barangkali dari 

guru kelas lain bisa membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua saya 

selalu sampaikan kepada guru kalau hari itu ada masalah hari itu juga 

harus diselesaikan. Karna apa, jangan sampai orangtua tau permasalahan 

dari anak, karna biasanya orangtua menelan mentah-mentah apa yang 

disampaikan anak, padahal yang tau permasalahannya guru di kelas. Jadi, 

tidak ada PR untuk masalah, intinya itu dan jangan sampai berkembang. 

Kalau guru kelas tidak mampu menyelesaikan masalah naiklah ke Tim 

Penjamin Mutu, dari Tim Penjamin Mutu baru penyelesaian masalahnya. 

Kita menyelesaikan masalah dibantu sama teman-teman bukan saya 

sendiri, karna kita punya tim dan memang beberapa kebijakan bukan 

diambil oleh kepala sekolah saja tapi oleh tim. 
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2. Bagaimana perkembangan masalah setelah adanya keputusan?  

Jawab: Harus selalu terselesaikan, itulah kenapa adanya briefing pagi, 

persoalan kemarin itu disampaikan pada briefing pagi. Jadi persoalan 

yang terjadi kemarin kita bahas pagi itu dan kita selesaikan, pastinya akan 

ada penyelesaian masalah. Setiap hari selalu dilaksanakan briefing pagi 

selama 15 menit. 

3. Bagaimana sikap umi dalam menjaga komunikasi dan hubungan yang 

baik dengan (guru, staf, siswa)? 

Jawab: Kita punya prinsip persaudaraan, tidak ada senoir dan junior, 

apapun itu kita bicarakan dengan baik. Seperti ketika A punya masalah 

ada yang harus disampaikan secara umum ada yang harus disampaikan 

secara personal, memang harus tetap menjaga komunikasi. Saya menjaga 

hubungan baik dengan siswa dengan meminta jam mengajar di kelas 

dengan begitu saya ada hubungan dengan siswa, dan istirahat adalah 

waktu yang tepat untuk ketemu anak-anak dengan berkomunikasi atau 

makan bareng untuk menjalin kedekatan dengan anak-anak. Kalau dengan 

guru yang pertama menumbuhkan rasa empati, karena ketika sudah punya 

empati apapun persoalan yang dihadapi pasti dia cerita sama kita. 

4. Apakah umi selalu terbukaan dalam proses komunikasi?  

Jawab: Selalu terbuka pasti, yang pertama tumbuhkan rasa persaudaraan. 

Contohnya saya tidak malu untuk nongkrong di pos, kita makan bareng di 

pos dengan penjaga. Tidak merasa bahwa kita pimpinan dan tidak bergaul 

dengan bawahan, tidak merasa begitu. Kita makan bareng ngobrol bareng, 

dengan begitu kita tau keluh kesah dia apa dan merasa lebih terbuka. Dari 

awal saya selalu bilang yok sama-sama, disini tempatnya kita berjuang.   

5. Apakah umi memberi dukungan dan motivasi kepada (guru, staf, siswa)?  

Jawab: Kalau dukungan itu pasti, karena kita senantiasa harus bersinergi. 

Contohnya setiap kali ada kegiatan koordinator kegiatan memang saya 
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berikan dukungan penuh, seperti saya bebaskan mereka untuk lebih 

kreatif lagi dalam mengadakan kegiatan, dengan begitu ide-ide mereka 

akan keluar. 

6. Bagaimana sikap umi dalam menerima kritik dan masukan dari (guru, 

staf, siswa)?  

Jawab: Kalau saya lebih terbuka dan sudah memahami beberapa 

karakter, ketika ada kritikan dan saran kita sudah tau karakter si A seperti 

ini dan siap menerima apapun itu. Karna memang harus seperti itu, bukan 

seorang pemimpin ketika diberikan masukan kemudian menolak, tapi 

berusaha untuk menerima. Karena tujuan sebenarnya juga untuk 

peningkatan kualitas lembaga.  

7. Apakah umi selalu memiliki rasa percaya diri dalam melakukan sesuatu? 

Jawab: Percaya diri harus, paling tidak dengarkan kata hati. Terserah 

orang mau bagaimana, ketika kata hati kita bilang ini yang terbaik maka 

lakukan. Karena ketika selalu dengarkan apa yang orang lain nilai tidak 

akan berjalan, pada prinsipnya memang harus percaya diri. 

8. Apakah umi selalu mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan? 

Jawab: Pasti, contohnya banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya 

kebersamaan. Setiap hari kita ada makan bareng kegiatan bareng, pada 

prinsipnya lembaga As-Sa‟adatain yang mengedapankan rasa 

persaudaraan. Kalau ada masalah antar personal harus cepat diselesaikan. 

9. Bagaimana upaya umi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. 

(KBM, kualitas guru dan lainnya)?  

Jawab: Kita punya Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI) dimana tugas 

Tim ini salah satunya untuk menggodok kurikulum yang berkaitan dengan 

Islamic Suplementary, karena brand dari As-Sa‟adatain itu Islamic 

Suplementary. Islamic Suplementary diantaranya ada tahfidz, Ta‟limul 

Qur`an, dan pembiasan-pembiasaan Islam lainnya. Mungkin di lembaga 
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swasta lain biasanya pendidikan agama itu lebih ke teori, tapi kalau kita 

pendidikan agama dikemas dalam Islamic Suplementary. Jadi, anak tetap 

kita berikan materi tetapi bobotnya lebih kepada pembiasaan, contohnya 

sholat berjamaah, diawali dari sholat dhuha berjama‟ah dan juga praktek 

wudhu, kita ada materi ibadah. Untuk akhlak, kita tidak memperkenankan 

siswa makan dan minum sambil berdiri, jika siswa makan dan minum di 

lapangan pasti langsung jongkok, jadi pendidikan agama lebih kepada 

pembiasaan kalau dilembaga kita. Contoh lainnya juga diawal masuk 

kelas ada kesepakatan kelas diantaranya jika anak masuk tidak memberi 

salam, berbicara “gua” atau “elu”, mereka mempunyai hukuman yang 

disepakati bersama anak-anak, karena akan lebih mengena kalau hukuman 

disepakati bersama, seperti hukuman yang utama membaca istighfar, baca 

Al-Qur`an. Jadi hukumannya dalam bentuk pembiasaan yang baik, tidak 

ada bentuk fisik seperti membersihkan kamar mandi.  

10. Adakah pembinaan langsung untuk meningkatan kualitas SDM (guru, 

staf)? 

Jawab: Ketika RAKER (Rapat Kerja) itu kita ada 1 hari untuk 

peningkatan SDM, jadi kita panggil guru dari luar. Kedua untuk 

peningkatan SDM ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya kedinasan, jadi 

dari dinas mengadakan pelatihan dan kita mengutus beberapa guru PAI 

dan lainnya. Ada juga pelatihan yang sifatnya umum kami juga 

mengikuti. Sangat disayangkan tetapi kalau untuk pelatihan PAI sangat 

amat jarang. Ada juga pelatihan Tahsin untuk guru dalam meningkatkan 

kualitas SDM. 

11. Bagaimana pelaksanaan recruitment SDM? 

Jawab: Untuk perekrutan melalui beberapa tahapan, tahapan yang 

pertama tes baca tulis bahasa Arab dan Inggris, setelah itu baca tulis Al-
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Qur`an tahfidz, lalu wawancara, dan terakhir microteaching. Dari hasil itu 

kita rekap apakah direkomendasikan atau tidak. 

12. Bagaimana pelaksanaan penerimaan siswa baru? 

Jawab: Untuk PSB kita sudah menggunakan sistem online, kita memulai 

PSB di januari dan calon siswa harus sudah berumur 6 tahun, otomatis 

ketika tahun ajaran baru dia sudah 6 tahun setengah. kenapa harus 6 

tahun? Karena untuk masuk SD dibutuhkan kesiapan mental, dan 

kesiapan mental ini termasuk dalam salah satu 7 kompetensi yang kita 

ukur untuk calon siswa, dan juga bisa baca tulis.   

13. Adakah pelaksanaan perencanaan program KBM, program semester, dan 

program tahunan, Standar Kompetensi Lulusan (SKL)? 

Jawab: Perencanaan KBM, program semester, program tahunan, SKL 

kami buat pada RAKER awal tahun pelajaran, kita buat untuk satu tahun. 

14. Bagaimana proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah? 

Jawab: KBM diawali dengan conversation selang-seling bahasa arab dan 

inggris atau disebut muhadtsah, lalu sholat dhuha berjamaah, Talimul 

Qur`an, dan barulah KBM dimulai pada pukul 08.30, istirahat dan 

kemudian sholat zuhur berjamaah, setelah itu kegiatan Tahfidz sampai 

jam 02.45. 

15. Adakah program pendukung kegiatan pendidikan Islam? 

Jawab: Tahsin, Tahfidz, Sholat berjamaah, jumat berbagi, kencleng yatim 

mandiri. Kencleng yatim ini ditaruh dikelas masing-masing setiap hari, 

dan bekerja sama dengan yatim mandiri, prinsip kita walaupun kita punya 

yatim bukan berarti harus selalu menerima, tapi yatim kita juga harus 

berbagi. Setiap bulan direkap jumlah kencleng tersebut kemudian 

diserahkan ke yatim mandiri, nanti sekian persen ada juga untuk yatim 

kita tetapi lebih banyak untuk yatim mandiri. Prinsip kita memberi lebih 

baik dari pada menerima, jadi balik lagi ke pembiasaan karakter itu. 
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16. Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang mutu pendidikan Islam? 

Jawab: Kita punya mushollah sendiri, juga diantaranya materi dikelas 4, 

5, dan 6 ada tentang sholat jenazah, ketika lingkungan sekitar ada yang 

meninggal disholatkan disini, kita kerjasama dengan RT sekitar anak-anak 

kami libatkan untuk ikut sholat. jadi kita berikan stimulus atau 

kesempatan anak-anak untuk bisa praktik langsung dilapangan. 

17. Adakah pelaksanaan kegiatan supervisi dalam meningkatkan 

profesionalisme? 

Jawab: Kegiatan supervisi idealnya dilaksanakan satu tahun dua kali, 

supervisior nya yaitu dari Tim Penjamin Mutu secara bergantian kita buat 

jadwal. Dari hasil supervisi nanti dan juga penilaian ada tindak lanjut 

supervisi namanya. Dari tindak lanjut supervisi kita buat draf pesoalan-

persoalan, mana yang harus ditindak lanjuti, apakah harus dengan 

pelatihan atau dengan lainnya, jadi ada evaluasi lalu ada tindak lanjut. 

18. Apa saja prestasi sekolah baik akademik maupun nonakademik, bidang ke 

Islam-an? 

Jawab: Sudah 3 tahun berturu-turut kita mengikuti Lomba Keterampilan 

Agama (LOKETA) sampai tingkat provinsi. Ada beberapa kategori lomba 

seperti MTQ, Adzan, CCQ, MHQ, pidato, sholat berjamah. Kita 

mengikuti mulai dari tingkat kecamatan kemudian tingkat kota Depok lalu 

provinsi.  

19. Adakah program khusus untuk menjaga komunikasi dengan wali murid? 

Jawab: Program khusus untuk Komitte atau yang kita sebut POMG 

(Persatuan Orangtua Murid dan Guru) kegiatannya yang pertama 

pengajian setiap bulan pada jum‟at ketiga, yang kedua kegiatan tahsin 

dilaksanakan seminggu sekali pada setiap hari senin, jadi kita panggil 

pelatih dari luar untuk ke sekolah. 
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20. Adakah kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar? 

Jawab: Kalau kegiatan keagamaan pasti melibatkan masyarakat 

lingkungan sekitar seperti santunan yang dilaksanakan pada saat buka 

puasa bersama, maulid Nabi, dan juga Qurban Idul Adha. 

21. Bagaimana suasana yang ada di sekitar  lingkungan sekolah? 

Jawab: Respon masyarakat bisa kita lihat ketika PSB, kita berikan waktu 

pelaksanaan PSB tetapi hanya dalam sehari kuota sudah terisi. Jadi tanpa 

adanya promosi harus membuat pamflet dan segalanya, dari orangtua 

murid yang menyebarkan dari mulut ke mulut yang menjadi salah satu 

promosi. Karena kita juga selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan 

jadi mereka juga ada rasa saling memiliki.  
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Narasumber  : Siti Harofah, S.HI 

Jabatan  : Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dan Tim 

Penjamin Mutu Internal 

Tempat  : Ruang Kelas SD Islam Plus As-Sa’datain 

Hari/tanggal   : Senin, 20 Juli 2020  

Waktu   : 11.00 WIB 

1. Bagaimana pemecahan masalah yang dilakukan kepala sekolah dalam 

mengambil keputusan?  

Jawab: Kalau kepala sekolah dalam memecahkan masalah beliau akan 

berkumpul dengan TPMI jadi beliau tidak memecahkan masalah sendiri. 

Setelah semua TPMI berkumpul lalu dituangkan masalahnya kemudian 

akan berbagi dan diselesaikan. 

2. Bagaimana perkembangan masalah setelah adanya keputusan? 

Jawab: Biasanya diminta satu-satu pendapat nanti hasil pendapat itu 

terbaiknya akan disahare ke guru-guru. Misalnya ada permasalahan dari 

murid atau orangtua dan sampai ke kepala sekolah atau TPMI, nanti disitu 

akan dibahas bagaimana penyelesaian masalahnya dan jika sudah ada 

solusinya nanti kita akan share ke guru.  

3. Seberapa penting pengaruh kehadiran kepala sekolah dalam mengambil 

keputusan? 

Jawab: Kehadiran kepala sekolah sangat penting dalam mengambil 

keputusan. 

4. Seberapa besar peran kepala sekolah dalam mengambil keputusan? 

Jawab: Ya sangat berpengaruh peran kepala sekolah dalam mengambil 

keputusan. 
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5. Apakah kepala sekolah selalu memberikan contoh terlebih dahulu 

sebelum memerintahkan sesuatu?  

Jawab: Biasanya umi yani selalu begitu, jadi memberikan contoh dulu 

baru kita yang dibawah akan mengikuti.  

6. Apakah kepala sekolah bergantung pada kekuasaan formal yang ketat dan 

kaku? 

Jawab: Beliau tegas tapi tidak kaku khususnya kepada guru-guru dan 

staf. Kalau ke siswa beliau sangat keibuan. Tidak mentang-mentang 

kepala sekolah beliau sombong atau sebagainya, itu tidak. Beliau berbaur 

dengan semuanya. 

7. Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan kepada (guru, staf, 

siswa) yang berprestasi?  

Jawab: Iya memberikan, jadi kalau ada guru yang berprestasi beliau 

memberikan penghargaan. Penghargaan diberikan satu tahun sekali ketika 

hari guru. 

8. Apakah kepala sekolah memberikan sanksi kepada (guru, staf, siswa) 

yang melanggar?  

Jawab: Jika ada guru yang melanggar beliau juga memberikan sanksi 

sesuai peraturan yang berlaku. Pertama dipanggil secara pribadi lalu 

disehati, jika melanggar dipanggil dengan Tim Penjamin Mutu, jika masih 

melanggar untuk ketiga kalinya akan diberikan Surat Peringatan (SP) 1. 

9. Apakah kepala sekolah selalu berpartisipasi dalam kegiatan yang ada?  

Jawab: Iya selalu berpartisipasi. 

10. Bagaiamana sikap kepala sekolah dalam berkomunikasi dengan (guru, 

staf, siswa) dalam menjaga komukasi dan hubungan yang baik?  

Jawab: Komunikasi nya baik, kita juga enak ketika mau sharing atau 

apapun, karena memang beliau tidak terlalu kaku dan selalu terbuka. 

Hubungan dengan bawahan baik, karena beliau orangnya fleksibel ya, jadi 
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ketika dengan siswa seperti apa, ketika dengan guru seperti apa. Ketika 

diluar zona sekolah beliau layaknya seorang teman dan bisa menempatkan 

posisinya. 

11. Apakah kepala sekolah memiliki keterbukaan dalam proses komunikasi? 

Jawab: Karena beliau tidak kaku, jadi beliau selalu terbuka dalam 

berkomunikasi. 

12. Seberapa besar tingkat kedisiplinan yang dimiliki kepala sekolah? 

Jawab: Tingkat kedisplinan kepala sekolah cukup tinggi, karena beliau 

menjadi panutan. Contohnya kita harus finger print jam 07.15 dan beliau 

datang dari sebelum itu, dan pasti kita akan ikut mencontohkan dari 

kedisiplinannya. 

13. Bagaimana sikap kepala sekolah dalam memimpin sekolah?  

Jawab: kalau menurut saya sudah cukup bagus ya, seperti ketika ada 

permasalahan dan juga ketika ada info dari diknas beliau cepat tanggap 

untuk disampaikan kepada dewan guru. 

14. Bagaimana sikap kepala sekolah dalam menerima masukan dari (guru, 

staf, wali murid)? 

Jawab: Insya Allah kalau umi yani orangnya ketika ada kritikan dan 

saran beliau akan menerima dengan lapang dada. 

15. Seberapa besar rasa percaya diri yang dimiliki kepala sekolah? 

Jawab: Sangat tinggi percaya dirinya. 

16. Apakah kepala sekolah selalu mengutamakan rasa persatuan dan 

kesatuan? 

Jawab: Iya, beliau untuk family gathering atau kumpul-kumpul sangat 

cerewet salah satunya untuk rasa persatuan dan kesatuan antar guru-guru. 

Seperti mengadakan buka bersama atau acara jalan-jalan ke suatu tempat 

untuk menimbulkan rasa kekeluargaan antar guru-guru.  
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17. Bagaimana hubungan yang terjalin antara kepala sekolah dengan (guru, 

staf, siswa)? 

Jawab: Hubungan yang terjalin baik.  

18. Apakah kepala sekolah selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada 

(guru, staf, siswa)?  

Jawab: Iya selalu memberikan dukungan, contohnya ketika ada guru 

yang sakit beliau memberi kabar kepada guru yang lain untuk mendoakan, 

dan juga memberikan perhatian lebih kepada guru yang sakit. Kalau 

kepada siswa, contohnya seperti ada penghargaan kepada siswa beliau 

mengumumkan didepan siswa lain agar memotivasi untuk berprestasi 

juga. 

19. Bagaimana suasana di lingkungan sekitar sekolah? 

Jawab: Respon masyarakat cukup bagus dan antusias, jadi mereka 

menganggap ini sekolah favorit tapi dengan biaya terjangkau. Ada juga 

kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar seperti santunan yatim dan 

maulid Nabi, dan juga ketika pelaksanaan wisuda Tahfidz kita 

mengundang warga sekitar.  

20. Adakah pembinaan untuk bawahan (guru, staf, murid) dalam 

meningkatkan SDM?  

Jawab: Iya ada pelatihan-pelatihan untuk guru, biasanya dilakukan ketika 

RAKER. Kita panggil pembicara dari luar dan nanti seluruh guru dan staf 

mengikuti pelatihan tersebut. 

21. Bagaimana awal dibentuknya Tim Penjamin Mutu? 

Jawab: Awal dibentuk ketika umi yani menjabat menjadi kepala sekolah 

barulah dibentuknya Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI).  

22. Bagaimana peran Tim Penjamin Mutu dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Islam di sekolah? 
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Jawab: Sangat berperan, salah satunya penguatan di Islamic 

Suplementary. Kita dari tim akan berembuk dulu sebelum dinfokan 

kepada guru-guru, seperti membicarakan dimasa pandemi ini bagaimana 

supaya siswa tetap bisa Ta‟lim Tahfidz makanya kita mengadakan home 

visit. Jadi siswa tetap mendapatkan hak dari Islamic Suplementary.  

23. Adakah program pendukung pendidikan Islam? 

Jawab: Ada 4 program salah satunya Ta‟lim, Tahfidz 

24. Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang mutu pendidikan Islam? 

Jawab: Seperti musholla tempat wudhu dan lainnya. 

25. Bagaimana bentuk dukungan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Islam di sekolah? 

Jawab: Kepala sekolah selalu mendukung dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Islam salah satunya dengan dibentuknya Tim Penjamin Mutu 

Internal ini. 

26. Apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam? 

Jawab: faktor penghambatnya ada saja kerjasama dengan orangtua yang 

tidak seimbang. Kita ada program ini tetapi nanti ada saja orangtua yang 

sibuk bekerja kurang memperhatikan siswa, padahal diawal tahun sudah 

dibicarakan perencanaan dan target program siswa kepada orangtua. Jadi 

masih ada kerjasama yang kurang antar guru dengan orangtua. 
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Narasumber  : Solekhan Sulachuddin 

Jabatan   : Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Tempat  : Ruang Kelas SD Islam Plus As-Sa’adatain 

Hari/tanggal   : Selasa, 21 Juli 2020  

Waktu   : 10.00 WIB 

1. Bagaimana pemecahan masalah yang dilakukan kepala sekolah dalam 

mengambil keputusan? 

Jawab: Selaku kepala sekolah dalam menyikapi masalah selalu diminta 

masing-masing pendapat setiap guru, dan itu dilakukan tidak secara umum 

karna akan menimbulkan efek psikologis kepada guru. Jadi ada 

pemanggilan tersendiri ke ruang kepala sekolah, lalu ditanyakan 

permasalahnnya apa saja, dan kalau itu tidak menemukan titik solusinya 

pasti dirundingkan dengan Tim Penjamin Mutu, dan disitulah masalah 

yang tadinya rumit jadi terselesaikan.  

2. Bagaimana perkembangan masalah setelah adanya keputusan? 

Jawab: Perkembangan masalah setelah adanya keputusan alhamdulillah 

selama saya ada disini terselesaikan. Karena semuanya terbuka fair kalau 

ada apa-apa silahkan langsung disampaikan masalahnya, pada akhirnya 

karena dengan keterbukaan ini segala permasalahan yang kecil atau besar 

semuanya bisa diselesaikan secara bersama-sama dan memuaskan. 

3. Seberapa penting pengaruh kehadiran kepala sekolah dalam mengambil 

keputusan? 

Jawab: Pengaruhnya sangat besar sekali, dan memang itu sangat 

dibutuhkan. 

 

4. Seberapa besar peran kepala sekolah dalam mengambil keputusan? 
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Jawab: Sangat besar sekali peran kepala sekolah dalam mengambil 

keputusan. 

5. Apakah kepala sekolah selalu memberikan contoh terlebih dahulu 

sebelum memerintahkan sesuatu? 

Jawab: Iya, pasti setiap pemimpin harus dijadikan teladan dulu sebelum 

menyuruh anak buahnya. 

6. Apakah kepala sekolah bergantung pada kekuasaan formal yang ketat dan 

kaku? 

Jawab: kalau di As-Sa‟adatain enggak, lebih fleksibel dan kekeluargaan. 

7. Apakah kepala sekolah memeberikan penghargaan kepada (guru, staf, 

siswa) yang berprestasi?  

Jawab: Iya ada, biasanya setiap satu tahun sekali. 

8. Apakah kepala sekolah memberikan sanksi kepada (guru, staf, siswa) 

yang melanggar? 

Jawab: Iya ada, jika ada yang melanggar akan diberikan sanksi dan jika 

ada ada kekurangan perlu diperbaiki. 

9. Apakah kepala sekolah selalu berpartisipasi dalam kegiatan yang ada? 

Jawab: Selalu berpartisipasi dan bahkan menghimbau, juga berperan 

aktif.  

10. Bagaimana sikap kepala sekolah dalam berkomunikasi dengan (guru, staf, 

siswa) dalam menjaga komukasi dan hubungan yang baik?  

Jawab: Kebetulan setiap hari sebelum jam belajar dimulai ada namanya 

briefing pagi kemudian ada ta‟lim, disitu muncul beberapa usulan dari 

guru-guru. Saya menemukan disini dan tidak menemukan di tempat yang 

lain waktu saya mengajar, benar-benar disini suasananya harmonis dan 

kekeluargaan. 

 

11. Apakah kepala sekolah memiliki keterbukaan dalam proses komunikasi?  
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Jawab: Iya selalu. 

12. Seberapa besar tingkat kedisiplinan yang dimiliki kepala sekolah?  

Jawab: Kepala sekolah saya perhatikan beliau sangat disiplin dan 

profesional. 

13. Bagaimana sikap kepala sekolah dalam memimpin sekolah? 

Jawab: Kepala sekolah benar-benar kekeluargaan, terus terbuka dalam 

komunikasi. 

14. Bagaimana sikap kepala sekolah dalam menerima masukan dari (guru, 

staf, wali murid)? 

Jawab: Beliau sangat kooperatif bisa menerima setiap masukan dan 

memberikan solusi yang membuat kami puas. 

15. Seberapa besar rasa percaya diri yang dimiliki kepala sekolah?  

Jawab: Harus, dan yang saya lihat beliau sangat percaya diri banget. 

16. Apakah kepala sekolah selalu mengutamakan rasa persatuan dan 

kesatuan? 

Jawab: Iya selalu dan wajib itu.  

17. Apakah kepala sekolah selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada 

(guru, staf, siswa)? 

Jawab: Pasti itu, motivasinya bahkan beliau memberikan salah satu 

alternatif diantara beberapa guru yang belum mengikuti pelatihan yang 

berkaitan dengan mata pelajaran PAI dan sebagainya, disini ada pelatihan 

silahkan yang mau ikut dan itu salah satu bentuk dukungan untuk 

meningkatkan prestasi guru dalam mengajar. 

18. Adakah pembinaan untuk bawahan (guru, staf, murid) dalam 

meningkatkan SDM?  

Jawab: Iya ada, entah di sekolah atau diluar. 

19. Menurut abi bagaimana mutu pendidikan Islam di sekolah dan penerapan 

nilai keagamaan kepada peserta didik? 
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Jawab: Secara pribadi saya lihat mutu pendidikan Islam disini sudah 

cukup baik, di kami itu yang dipentingkan adalah pembinaan mental dan 

karakter untuk anak. Penerapan nilai keagamaan setiap hari kita pelajaran 

wajib ta‟lim pagi, sholat dhuha, kemudian hormat sesama teman dan guru 

itu salah satu kegiatan pembinaaan nilai keagamaan. 

20. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran PAI? 

Jawab: sebelum masa pandemi kami tim dari PAI mengkondisikan sesuai 

kelasnya masing-masing secara berjenjang adri kelas 1 sampai 6. Kami 

memberikan materi tidak monoton hanya berdasarkan buku yang ada 

tetapi kami berusaha menggunakan metode-metode yang lain supaya 

tertarik dalam belajar. Ketika masa pandemi penugasan bisa melalui 

daring, video call, bisa dengan kami mengirimkan video-video cerita 

tentang Nabi dan para sahabat lalu anak memberikan kesimpulan dari 

cerita tersebut.  

21. Bagaimana dukungan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Islam di sekolah?  

Jawab: Dukungannya sangat intens sekali, karena memang notabenya 

sekolah kita berbasis Islam, plus nya disitu adalah pelajaran agamanya 

yang terpenting akhlak. Kegiatan tambahannya kita ada muatan lokalnya 

seperti setiap hari rabu ada belajar menjadi MC, pidato jadi langsung 

praktek.  

22. Adakah pelaksanaan supervisi dan bagaimana tindak lanjut setelah 

diadakan supervisi?  

Jawab: iya mengadakan supervisi, dan tindak lanjutnya itu mengevaluasi 

setiap guru, jadi sekiranya guru masih ada kekurangan langsung dikasih 

solusi yang membangun untuk lebih baik lagi. 

23. Adakah perencanaan program pendukung pendidikan Islam?  

Jawab: Ada 
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24. Apa saja sarana dan prasarana yang menunjang mutu pendidikan Islam?  

Jawab: Ada mushollah, ada lab komputer untuk audio visualnya, jadi 

anak-anak kita ajak kesana untuk melihat video tentang Islam. 
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Narasumber  : Nurlaila 

Jabatan   : Wali Murid 

Tempat  : Ruang Kelas SD Islam Plus As-Sa’datain 

Hari/tanggal   : Selasa, 21 Juli 2020 

Waktu   : 11.00 WIB 

1. Bagaimana cara kepala sekolah memecahkan masalah dalam mengambil 

keputusan?  

Jawab: Kalau menurut saya bagus, kita disini ada komitte dan Korlas 

(Koordinator Kelas), misalnya ada permasalahan di kelas jadi korlas 

sampaikan ke komite nanti  komite sampaikan ke kepala sekolah, nanti 

kepala sekolah menanggapi dan setiap masalah pasti dimusyawarahkan. 

2. Bagaimana kepala sekolah mengatasi berbagai keluhan? 

Jawab: Bagus cara mengatasinya, beliau sama wali murid welcome, kalau 

apa-apa langsung ditindak lanjuti.  

3. Bagaimana cara kepala sekolah dalam memimpin sekolah?  

Jawab: Bagus, ada kemajuan alhamdulillah. Kemajuannya seperti fasilitas 

ada kemajuan. 

4. Bagaimana kepala sekolah dalam menjaga hubungan dan komunikasi yang 

baik kepada wali murid?  

Jawab: Bagus, beliau bisa menempatkan kalau diluar sekolah kita sama 

sebagai wali murid dan kalau di sekolah sebagai kepala sekolah. 

Hubungan dengan wali murid juga bagus dan sampai saat ini beliau masih 

diperjuangkan buat jadi kepala sekolah. 
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5. Bagaimana penerapan kedisplinan yang dilakukan kepala sekolah?  

Jawab: Iya itu pasti, kalau janji jam 7 pasti sudah sampai di sekolah. 

Tingkat kedisplinannya bagus yang saya lihat. Tidak mentang-mentang 

kepala sekolah menjadi seenaknya, beliau tidak seperti itu alhamdulillah. 

6. Adakah kegiatan khusus untuk menjaga komunikasi dengan wali murid? 

Jawab: Kegiatan khusus kita ada pembelajaran Tahsin satu minggu sekali 

kepala sekolah juga mengikuti kegiatan ini, yang mengajarkan dari orang 

luar kita panggil ke sekolah, kegiatan ini udah berjalan setahun ini. Ada 

juga pengajian bulanan satu bulan sekali.  

7. Bagaimana Pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah?  

Jawab: Alhamdulillah bagus, banyak mencetuskan penghafalkan Al-

Qur`an walaupun hanya juz 30. Jadi, kalau kelas 6 lulus dengan belum 

selesai juz 30 belum dikasih ijasah. Juga kalau dari kelas 1 ke kelas 2 

belum memenuhi target jadi belum bisa naik. 

8. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan KBM selama 

pandemi? 

Jawab: Kelebihannya kita tidak gaptek lagi, menjaga kesehatan anak juga 

karena tidak keluar rumah. Kekurangannya di sinyal, kuota.  

9. Bagaimana penerapan nilai keagamaan kepada siswa yang diterapkan oleh 

sekolah?  

Jawab: Alhamdulillah bagus, dari adab sehari-hari perilaku, sholat, doa-

doa nya. Jadi perilaku yang dibawa ke rumah ada kemajuan. 

10. Bagaimana sarana dan prasana yang ada di sekolah?  

Jawab: Alhamdulillah sekarang sudah memadai dan sudah banyak 

perubahan dan perbaikan. Kalau saya puas dengan sarana dan prasana di 

sekolah. 
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11. Bagaimana suasana lingkungan sekolah? 

Jawab: Suasananya enak, terjangkau jaraknya jadi kalau tidak ada 

kendaraan pribadi bisa naik kendaraan umum, lumayan jauh dari jalan 

raya jadi aman untuk anak-anak, penjagaannya juga ketat, jadi kalau anak 

belum keluar orangtuanya ditelepon. Lingkungan sekolahnya juga bersih, 

sekarang ada penghijauan dan juga nyaman.  
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Narasumber  : Anida Meiniyawati, S.Pd.I 

Jabatan   : Wali Murid 

Tempat  : Ruang Kelas SD Islam Plus As-Sa’datain 

Hari/tanggal   : Selasa, 21 Juli 2020 

Waktu   : 11.30 WIB 

1. Bagaimana cara kepala sekolah memecahkan masalah dalam mengambil 

keputusan? 

Jawab: Alhamdulillah kepala sekolah disini sangat kooperatif, jika ada 

kendala atau masalah apapun kita sampaikan ke guru kelas dulu lalu ke 

kepala sekolah, dan tanggapan kepala sekolah itu sangat respon positif, 

setiap masalah itu engga ada yang tidak terselesaikan dan pasti akan dicari 

solusi terbaiknya. 

2. Bagaimana kepala sekolah mengatasi berbagai keluhan?  

Jawab: Biasanya kepala sekolah itu pasti akan croscheck dulu ke guru 

kelasnya dan pasti akan ada penyelesaiannya. Jadi ada komunikasi dengan 

orangtua murid terbaiknya bagaimana, selalu menjaga komunikasi. 

3. Bagaimana cara kepala sekolah dalam memimpin sekolah? 

Jawab: Alhamdulillah baik, guru-gurunya juga kompak satu sama lain 

saling ngerangkul. Jadi karena gurunya dirangkul dengan baik oleh kepala 

sekolahnya jadi guru ke orangtua murid baik dan komunikasi juga lancar, 

jadi tidak ada misscom walaupun sedikit tetapi masih bisa diatasi. 

4. Bagaimana kepala sekolah dalam menjaga hubungan dan komunikasi yang 

baik kepada wali murid? 

Jawab: Kepala sekolah disini kebetulan orangnya friendly banget, dengan 

wali murid yang lain ada tegur sapanya salamnya, jadi kita wali murid 
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ngerasa nyaman aja walaupun beliau itu kepala sekolah, tidak otoriter dan 

nakutin tapi ini malah kaya temen. 

5. Bagaimana penerapan kedisplinan yang dilakukan kepala sekolah?  

Jawab: Kepala sekolah selalu disiplin dengan peraturan yang sudah 

ditetapkan. 

6. Adakah kegiatan khusus untuk menjaga komunikasi dengan wali murid?  

Jawab: Ada pengajian bulanan dan ada juga pengajian tahsin. 

7. Bagaimana Pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah? 

Jawab: Alhamdulillah bagus banget, karena saya kurang basic agama. 

Dulu anak saya sholatnya ngasal sekarang cara duduknya benar, terus cara 

bacaannya, makhorujul hurufnya, bangga gitu baru kelas satu naik kelas 

dua tapi dia udah bisa. 

8. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan KBM selama 

pandemi?  

Jawab: Kelebihannya memang kita menjaga anak dari virus ini, saya yang 

tidak terbiasa ngajarin anak sendiri jadi tau bagaimana cara belajar dia dan 

jadi lebih dekat dengan anak, terus umi abi disini selalu support seperti 

ada dispensasi ketika telat mengumpulkan tugas karena kan kita bekerja 

suami juga bekerja. Kalau kekurangannya anak jadi menyepelekan belajar 

dalam arti selesai tugas main, terus lebih banyak main gadget karena kalau 

bosen tv main hp, waktu belajarnya lebih sedikit dan waktu mainnnya 

lebih banyak, kalau disekolah belajar sampai jam dua siang tapi kalau 

pandemi ini sampai jam dua belas. 

9. Bagaimana penerapan nilai keagamaan kepada siswa yang diterapkan oleh 

sekolah?  

Jawab: Kalo pembiasaan memang kita perlu pengingatan terus, kaya 

minum sambil berdiri alhamdulillah mereka udah ngerti jadi kalaupun 
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lupa pasti langsung istighfar sendiri. Jadi, kalau menurut saya 

penerapannya udah baik.  

10. Bagaimana sarana dan prasana yang ada di sekolah?  

Jawab: Sarana dan prasarana alhamdulillah kalau menurut saya sudah 

memenuhi. Seperti wali murid menyarankan kelas menggunakan AC lalu 

nanti akan dipasangkan, dan selalu diperbaiki. 

11. Bagaimana suasana lingkungan sekolah?  

Jawab: Nyaman, bikin betah, anak saya juga kalau udah waktunya pulang 

susah berartikan dia udah nyaman sama sekolahnya. Biasanya murid di 

sekolah lain selalu ingin cepat pulang tetapi disini malah kebalikannya. 
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Narasumber  : Mega Amelia, M.Pd 

Jabatan   : Guru dan Operator Sekolah/ Staff Karyawan 

Tempat  : Ruang Tamu SD Islam As-Sa’adatain 

Hari/tanggal   : Senin, 27 Juli 2020 

Waktu   : 09.00 WIB 

1. Bagaimana pemecahan masalah yang dilakukan kepala sekolah dalam 

mengambil keputusan?  

Jawab: Kalau untuk pemecahan masalah kepala sekolah tidak mengambil 

keputusan sendiri, beliau musyawarah dengan TPMI dan juga guru-guru.  

2. Bagaimana perkembangan masalah setelah adanya keputusan?  

Jawab: Perkembangan masalahnya setelah ada keputusan menjadi ada 

solusinya, soalnya sudah hasil kesepakatan dan hasil kesepakatan menjadi 

solusi, alhamdulillah lancar.  

3. Seberapa penting pengaruh kehadiran kepala sekolah dalam mengambil 

keputusan?  

Jawab: Sangat berpengaruh karena sebagai pemimpin juga, terus sebagai 

keputusan tertinggi juga, final nya meskipun dimusyawarahkan pada 

akhirnya akan kepala sekolah pilih hasil yang terbaik seperti apa, jadi 

sangat berpengaruh karena keputusan akhirnya ada di kepala sekolah.  

4. Seberapa besar peran kepala sekolah dalam mengambil keputusan?  

Jawab: Iya sangat berperan sekali.  

5. Apakah kepala sekolah selalu memberikan contoh terlebih dahulu sebelum 

memerintahkan sesuatu?  

Jawab: Sejauh ini iya. Kita bisa lihat dari attitude dan kepribadian sehari-

hari. 



 
 

158 
 

6. Apakah kepala sekolah bergantung pada kekuasaan formal yang ketat dan 

kaku?  

Jawab: Kalau menurut saya kepala sekolah luwes, kadang-kadang yang 

mau kaku dan formal itu dari dinas dan beberapa dari yayasan, tapi untuk 

kepala sekolah menyampaikan kepada bawahan luwes. 

7. Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan kepada (guru, staf, 

siswa) yang berprestasi?  

Jawab: Kalau untuk penghargaan diberikan, kalau untuk guru ada 

beberapa kategori seperti guru berprestasi guru kreatif dan lainnya, kalau 

untuk karyawan seperti karyawan tersabar dan lainnya. 

8. Apakah kepala sekolah memberikan sanksi kepada (guru, staf, siswa) yang 

melanggar?  

Jawab: Kalau untuk yang melanggar juga diberikan sanksinya sesuai 

dengan pelanggaran yang dibuat, sesuatu peraturan kepegawaian yang kita 

punya. 

9. Apakah kepala sekolah selalu berpartisipasi dalam kegiatan yang ada?  

Jawab: Selama disini beliau selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

yang ada, terlibat dalam kepanitiaan maupun menjadi peserta, baik 

kegiatan di sekolah maupun diluar sekolah. 

10. Bagaiamana sikap kepala sekolah dalam berkomunikasi dengan (guru, 

staf, siswa) dalam menjaga komukasi dan hubungan yang baik?  

Jawab: Beliau komunikatif, mudah dihubungi, apalagi saya kan bagian 

operator berkaitan dengan sekolah dan tentang data yang ada disini, jadi 

harus bersinergi tidak boleh ada misscom, untuk selama ini enak diajak 

kerjasamanya terus tidak gaptek juga jadi tau perkembangan yang ada. 

Hubungan yang terjalin baik-baik saja, berbaur seperti makan bersama, 

waktu kita rapat atau pada posisi kepala sekolah dan guru itu ada 

mometnya, tapi diluar itu kita sama-sama. 
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11. Apakah kepala sekolah memiliki keterbukaan dalam proses komunikasi?  

Jawab: Kalau yang saya alami beliau keterbukaan dalam komunikasi.  

12. Seberapa besar tingkat kedisiplinan yang dimiliki kepala sekolah?  

Jawab: Alhamdulillah kepala sekolah kita disiplin, meskipun sering 

direpotkan ketika waktu libur beliau mau untuk sekedar mengurus TTD 

atau sekedar rapat, paling beliau tidak masuk sekolah karna sakit dan 

beliau selalu on time. 

13. Bagaimana sikap kepala sekolah dalam memimpin sekolah?  

Jawab: Sikap kepala sekolah kalau untuk kepemimpinan bagus, tidak 

egois dan tidak mementingkan diri sendiri, kita juga tidak kaku dan kalau 

kita berpendapat didengerin meskipun itu OB yang berpendapat.  

14. Bagaimana sikap kepala sekolah dalam menerima masukan dari (guru, 

staf, wali murid)?  

Jawab: Masukan dari siapapun maupun jabatannya apapun biasanya 

diterima, setelah itu dipertimbangkan apa dari pendapat kita, kalau itu baik 

untuk sekolahan biasanya langsung dilaksanakan.  

15. Seberapa besar rasa percaya diri yang dimiliki kepala sekolah?  

Jawab: Kalau sampai saat ini iya, sangat rasa percaya dirirnya. Beliau 

selalu percaya kalau ini baik pasti hasilnya baik.   

16. Apakah kepala sekolah selalu mengutamakan rasa persatuan dan 

kesatuan?  

Jawab: Kalau itu iya, misalnya kaya setiap dibrefing awal pastikan ada 

motivasi atau mengingatkan kita disini bareng-bareng. 

17. Apakah kepala sekolah selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada 

(guru, staf, siswa)?  

Jawab: Biasanya memerikan motivasi kalau untuk guru seperti 

mengadakan pelatihan, terus mengadakan reward, kalau untuk karyawan 

seperti pembagian job yang sesuai, pelatiha juga ada karyawan, ada juga 
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acara outing family gathering yang tujuannya memang untuk 

kebersamaan. Kalau motivasi bisa dilihat dari keseharian beliau, beliau 

datang pagi berarti kita juga harus lebih pagi, dan juga mensupport 

kegiatan sekolah.  

18. Bagaimana suasana di lingkungan sekitar sekolah?  

Jawab: Suasananya nyaman, ini sekolah religi jadi lebih kebawa baiknya, 

mungkin karena sebelumnya dari umum, jadi kebawa baiknya mulai dari 

kegiatan sehari-hari seperti ta‟lim dipagi hari, atau sholat dhuha 

berjamaah, jadi ada ilmu lebih untuk tambahan untuk pribadi.  

19. Adakah pembinaan untuk bawahan (guru, staf, murid) dalam 

meningkatkan SDM?  

Jawab: kalau dari operator itu biasanya ada rapat-rapat tentang input data, 

itu difasilitasi dari sekolah. Kalau untuk administrasi biasanya 

bekerjasama dengan Bank Mandiri Syariah, jadi kepala sekolah ini jadi 

perantara dan mengawasi apa yang perlu dibenahi. 

20. Bagaimana proses kakak ketika pendaftaran masuk menjadi tenaga 

kependidikan? 

Jawab: Kalau proses masuknya waktu itu baru ada satu teller dan butuh 

satu administrasi, saya diwawancara dan tes prosesnya lalu setelah itu 

diterima. Dibimbing juga apa yang jadi job description nya.  

21. Bagaimana kontribusi kepala sekolah dalam administrasi sekolah?  

Jawab: Jadi kalau administrasi itu kaitannya memang dengan kepala 

sekolah, jadi kepala sekolah harus tau siswanya bagaimana jumlahnya 

berapa karena berkaitan dengan dana BOS dan kedinasan juga. Karena 

data apapun kita kirim sekarang udah lewat online, jadi kalau kepala 

sekolah sampai tidak tau itu perlu bimbingan juga, tapi alhamdulillah 

untuk kontribusi umi yani disini bisa karena beliau tidak gaptek jadi bisa 

ikut andil, dan otomatis data yang kita kirim harus disetujui oleh kepala 



 
 

161 
 

sekolah harus ada surat persetujuan juga karena berkaitan dengan sekolah 

dan disitu kontribusi kepala sekolah. Misalnya juga perlu data dan kepala 

sekolah yang menyaring ini perlu atau tidak, karena kadang ada yang 

mengatas namankan dinas ternyata bukan, jadi beliau lebih menyaring apa 

yang perlu kita kirim atau tidak. 

22. Apakah kepala sekolah selalu melakukan pengawasan kepada bagian Tata 

Usaha?  

Jawab: Kepala sekolah selalu mengawasi, seperti data sebulan sekali di 

refresh, misalnya apalagi ada guru-guru sertifikasi jadi harus di chek-in 

dan kalau misalnya ada yang tida di upload nanti sertifikasi mereka tidak 

akan turun, dan kepala sekolah harus tau jadi disitu pengawasan kepala 

sekolahnya. Kalau untuk administrasi keuangan setiap ada teller ada 

bendahara, jadi ketika perhariannya di teller diperiksa sama bendahara 

kemudian sekitar dua minggu sekali ataupun sebulan sekali diperiksa oleh 

kepala sekolah, jadi bentuk pengawasannya seperti itu.  
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DOKUMENTASI FOTO 

 

   

Gedung Sekolah 

 

  

  Ruang Kelas    Lab. Komputer 

 

  

  Musholla    UKS 
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Perpustakaan 

 

    

 Ruang Kepala Sekolah   Ruang Guru 

 

  

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
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Mading 

  

Kegiatan Ekstrakurikuler  
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Outing Class 

 

    

Slogan 5 S (Senyum, sapa, salam, sopan, santun)  

 

    

   Peringatan Hari Batik Nasional  Peringatan 17 Agustus  
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 Peringatan Hari Guru       Maulid Nabi Muhammad Saw  

 

   

Kegiatan Sanlat Tahunan 

 

 

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Depok 

Tahun 2019  
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    Wawancara bersama TPMI         Wawancara dengan Guru PAI  

   

Wawancara bersama Wali Murid 
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Wawancara dengan Staf  
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