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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hak asasi individu anak bangsa, telah diakui 

dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga 

Negara berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan ayat (3) juga 

menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu 

system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa 

baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah sendiri bertanggungjawab 

mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.  

Negara tidak hanya mengamanahkan sebuah kecerdasan intelektual 

saja, akan tetapi juga kekayaan moral dan budi pekerti setiap warga 

negaranya juga diwajibkan. Untuk itu perlu adanya sebuah system 

pendidikan yang baik dan berkualitas di sekolah, terutama sekolah yang 

berlebel agama (madrasah). Karena madrasah mempunyai tanggung jawab 

ganda terhadap peserta didiknya. 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan 

baik secara konvesional maupun inovatif. Hal tersebut lebih fokus lagi 

setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

meningkatkan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Pemerintah  

juga telah lama mencanangkan Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan, 

namun kenyataannya jauh dari harapan, bahkan dalam hal tertentu ada 
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gejala penurunan dan kemerosotan. 
1
 

Pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklaq mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. Mutu pendidikan merujuk pada sebuah pendidikan yang 

bermutu. Pendidikan bermutu dihasilkan oleh kepemimpinan kepala 

madrasah bermutu, kepala madrasah bermutu adalah yang professional. 

Kepala madrasah professional adalah yang mampu mengelola dan 

mengembangkan madrasah secara komprehensif (menyeluruh), oleh karena 

itu kepala madrasah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis 

dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan madrasah. Kepala madrasah 

professional dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan strategi-strategi 

peningkatan mutu, sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang 

bermutu. Profesionalisme kepala madrasah akan menunjukkan mutu kinerja 

madrasah.
2
 

Kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana 

dijelaskan Mulyasa bahwa : Sukses tidaknya pendidikan dan pembelajaran 

di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala madrasah dalam 

mengelola setiap komponen sekolah (who is behind the school). 

Kemampuan kepala madrasah tersebut terutama berkaitan dengan 

                                                             
1
Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung 

: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 4 
2
Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2014), hal. x 
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pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap manajemen dan 

kepemimpinan, serrta tugas yang dibebankan kepadanya; karena tidak 

jarang kegagalan pendidikan dan pembelajaran di madrasah disebabkan 

kurangnya pemahaman kepala madrasah terhadap tugas-tugas yang harus 

dilaksanakannya.
3
 

Jika berbicara tentang kepala madrasah akan muncul pembahasan 

tentang sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam sebuah sekolah 

merupakan hal yang sangat urgen yang harus dilakukan seorang kepala 

madrasah. Hal ini dikarenakan kepemimpinan merupakan salah satu faktor 

penting dalam suatu organisasi, keberhasilan maupun kegagalan suatu 

organisasi ditentukan oleh kepemimpinan seorang pemimpin dalam 

menjalankan organisasinya. Lebih lanjut hal ini dikemukakan E. Mulyasa 

bahwa : Kepemimpinan pendidikan berkaitan dengan masalah kepala 

madarasah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan 

secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Dalam hal ini 

perilaku kepala madrasah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan 

menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap para 

guru, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok ”.
4
 

Menurut E Mulyasa,“kepala madrasah  harus mampu melaksanakan 

pekerjaannya sebagai educator, manajer, administrator, dan supervisor 

(EMAS)”.
5
 Dalam perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

                                                             
3
 E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala madrasah, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2018), hal. 5 
4
E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala madrasah, ( Jakarta : Bumi Aksara, 

2018),hal, 17. 
5
Mulyasa, Menjadi Kepala Madrasah  Profesional, (Bandung :  PT. Raja Grafindo, 

2009), hal. 98. 
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masyarakat dan perkembangan zaman, kepala madrasah  juga harus mampu 

berperan sebagai leader, innovator, motivator, dan entrepreneur 

disekolahnya. Dengan demikian dalam paradigma baru manajemen 

pendidikan, kepala madrasah  sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai 

educator, manajer, administrator, supervesor, motivator, (EMASLIM). 

Mutu sekolah sebagai salah satu indicator untuk melihat produktivitas dan 

erat hubungannya dengan masalah pengelolaan atau manajemen pada 

sekolah. Hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan “kegagalan mutu dalam 

suatu organisasi disebabkan oleh kelemahan manajemen”.
6
 

Dalam pelaksanaan sebagai kepala madrasah banyak faktor 

penghambat tercapainya kualitas kepemimpinan kepala madrasah jika 

dilihat dari rendahnya kinerja kepala madrasah. Berdasarkan pengalaman 

empirik menunjukkan bahwa rata-rata kepala madrasah kurang memiliki 

kemampuan akademik, kurang memiliki motivasi diri, kurang semangat dan 

disiplin kerja, serta memiliki wawasan yang sempit. Fenomena ini 

disebabkan karena faktor proses penyaringan kurang memenuhi kompetensi, 

kurang prosedural, kurang transparan, tidak kompetitif serta faktor-faktor 

internal kepala madrasah dapat menjadi penghambat tumbuh kembangnya 

menjadi kepala madrasah yang profesional. Rendahnya profesional 

berdampak rendahnya produktifitas kepala madrasah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan.
7
 

Studi keberhasilan kepala madrasah dalam memimpin lembaga 

                                                             
6
 Mulyasa, Menjadi Kepala Madrasah  Profesional, (Bandung :  PT. Raja Grafindo, 

2009), hal, 4. 
7
Mulyasa, Menjadi Kepala Madrasah  Profesional, (Bandung :  PT. Raja Grafindo, 

2009), hal, 10 
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sekolah menunjukkan bahwa kepala madrasah adalah seorang yang 

menentukan titik pusat dan irama suatu madrasah. Kepala madrasah selaku 

top leader mempunyai wewenang dan kekuasaan serta strategi 

kepemimpinan yang efektif untuk mengatur dan mengembangkan 

pendidikan secara profesional. Lebih jauh studi tersebut menyimpulkan 

bahwa keberhasilan madrasah adalah keberhasilan kepala madrasah. Dalam 

hal ini kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan atau mutu sekolah, 

setiap lembaga pendidikan akan berusaha untuk meningkatkan mutu 

lulusan. Merupakan suatu hal yang mustahil jika pendidikan atau sekolah 

dapat menghasilkan lulusan yang bermutu, akan tetapi tidak melalui proses 

pendidikan yang bermutu. Untuk peningkatan mutu pendidikan, kepala 

madrasaah dituntut terampil menyusun rencana, mengorganisir, 

menggerakkan dan mengawasi kegiatan-kegiatan di bidang pengajaran, 

kesiswaan, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana yang 

harus diperhatikan suatu sekolah dalam meningkatkan pendidikannya.
 

Sehubungan dengan itu kiranya kepala madrasah harus pandai-

pandai membuat strategi kebijakan yang dapat meningkatkan mutu 

pendidikan yang dipimpinnya. Kebijakan yang dimaksud adalah adanya 

upaya strategis kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

MI Mambaul Ulum Landoh Kayen Pati yang kemudian mendapat sambutan 

baik dari dewan guru dan dari masyarakat sekitar, misalkan kebijakan yang 

dilakukan kepala madrasah dalam peningkatan mutu di MI Mambaul Ulum 
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Landoh Kayen Pati diantaranya menghapus uang pendaftaran bagi calon 

siswa baru yang mau mendaftar, kemudian meniadakan yang namanya uang 

SPP tetapi menurut kepala madrasah yang ada sekarang hanya biaya 

peningkatan mutu madrasah. 

Di tahun 2018 ini, kepala madrasah sudah merancang pembangunan 

musholla yang mana menurut kepala madrasah masjid merupakan roh 

madrasah dimana dengan adanya musholla tersebut siswa dapat belajar 

maksimal tentang keagamaan dan pembelajaran lainnya. Dari situlah lambat 

laun timbul kepercayaan dari masyarakat, sehingga dari beberapa tahun 

terakhir perolehan calon peserta didik baru mengalami peningkatan yang 

signifikan. 

Sebagaimana peningkatan mutu yang telah dipaparkan diatas 

merupakan salah satu bentuk dari kemampuan pemimpin yang dilakukan di 

MI Mambaul Ulum Landoh Kayen Pati, untuk mengetahui lebih dalam lagi 

tentang peningkatan mutu pendidikan di MI Mambaul Ulum Landoh Kayen 

Pati, maka peneliti akan mengkaji tetang “Peran Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan dalam Strandar Proses dan Standar 

Kompetensi Keulusan di MI Mambaul Ulum Landoh Kayen Pati”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana peran Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dalam standar proses di MI Mambaul Ulum Landoh Kayen 
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Pati? 

b. Bagaimana peran Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dalam standar kompetensi kelulusan di MI Mambaul Ulum 

Landoh Kayen Pati? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yakni 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui peran Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dalam standar proses di MI Mambaul Ulum Landoh Kayen 

Pati. 

b. Untuk mengetahui peran Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dalam standar kompetensi kelulusan di MI Mambaul Ulum 

Landoh Kayen Pati. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian dengan judul “Peran Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan dalam Strandar Proses dan Standar 

Kompetensi Kelulusan di MI Mambaul Ulum Landoh Kayen Pati” diharapkan 

dapat bermanfaat untuk semua pihak. Dan selain itu juga sebagai persyaratan 

untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan bagi peneliti.  

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut ini: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan 
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bagi semua pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini dijadikan pedoman bagi 

pengelola pendidikan untuk mengembangkan pola yang berorentasi pada 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah, terutama lembaga-lembaga 

pendidikan Islam (madrasah). 

 

E. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang salah oleh 

pembaca, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul 

Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dalam 

Strandar Proses dan Standar Kompetensi Lulusan di MI Mambaul Ulum 

Landoh Kayen Pati. Adapun penjelasan istilah-istilah dari judul tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Peran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran diartikan” sesuatu 

yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam 

terjadinya hal atau peristiwa.”
8
 

Peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu kompleks pengharapan 

manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi 

tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial. 
9
 

Maka kepribadian seseorang `juga mempengaruhi bagaimana peran 

itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, 

                                                             
8 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Widya-Semarang, 

2010), hal. 371 
9
 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial  (Jakarta : Rineka, 2012), hal. 106 
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baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah 

maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.
 

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah 

suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan 

tertentu. 

2. Kepala Madrasah 

Kata “Kepala” dapat diartikan “Ketua” atau “Pemimpin” dalam suatu 

organisasi atau sebuah lembaga. Sedang “Madrasah menurut bahasa adalah 

setiap tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar megajar seperti rumah, 

masjid, majelis ta’lim, langgar surau dan lainnya. Menurut istilah, 

“madrasah” adalah tempat yang secara khusus atau sengaja diadakan untuk 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
10

 

Sedangkan secara sederhana kepala madrasah (sekolah) dapat 

didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu madrasah (sekolah) dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
11

 

Jadi yang dimaksud Peran Kepala Madrasah adalah kemampuan 

kepala madrasah untuk memimpin, menggerakkan, melakukan koordinasi, 

                                                             
10

 Jaja Jahari dan amirul Syarbani, Manajemen Madrasah Teori, Strategi, dan 
Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 100 

 

11
 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala madrasah , (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010), hal. 83 
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atau mempengaruhi para guru dan segala sumber daya yang ada di madrasah 

sehingga dapat di daya gunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam 

bahasa arab “  artinya baik”
12

,dalam bahasa Inggris “quality artinya mutu,  

kualitas”
13

.  Dalam  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  “Mutu  adalah(ukuran),  

baik buruk sesuatu kwalitas ; taraf atau derajat dari  kecerdasan,  kepandaian 

dan sebagainya.”
14

.  

Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang 

tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup inpiut, proses 

dan output pendidikan.
15

 

Sedangkan 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, aklak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”.
16

 

                                                             
12

 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta : (Bandung : Al-Ma’arif, 
2010), hal. 110 

13
 John M. Echolis, Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : 

Gramedia, 2009) Cet. Ke XVI, hal. 460 
14

  Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Widya-
Semarang, 2010), hal. 331 

15
 Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala madrasah, (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2018), hal. 157 
16 Undang-Undang  RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistim Pendidikan 

Nasional,  Surabaya : Karina, 2010), hal. 1  
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Jadi mutu pendidikan adalah kebermutuan dari berbagai layanan 

institusi pendidikan kepada siswa maupun staf pengajar untuk terjadinya 

proses pendidikan yang bermutu sehingga akan menghasilkan lulusan yang 

mempunyai keterampilan, kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan 

kebutuhan untuk langsung ke lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa batasan istilah di atas, penulis memberikan 

penegasan bahwa yang dimaksud Peran Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Mambaul Ulum Landoh Kayen Pati 

yaitu suatu studi atau penelitian yang berusaha mengungkapkan tentang peran 

kepala madrasah MI Mambaul Ulum Landoh Kayen Pati dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

4. Standar Proses 

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan. 

Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, standar proses 

pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses 

pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada 

jenjang pendidikan tertentu di mana pun lembaga pendidikan itu berada 

secara nasional. Dengan demikian, seluruh sekolah seharusnya melaksanakan 

proses pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar proses 

pendidikan ini. 

Kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang 
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bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, 

standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi guru 

dalam pengelolaan pembelajaran. 

Ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan 

merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses 

pendidikan. Karena itu, sebenarnya standar proses pendidikan bisa 

dirumuskan dan diterapkan manakala telah tersusun standar kompetensi 

lulusan. 

5. Standar Kompetensi Kelulusan 

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan 

sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar 

penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dalam 

penjelasan pasal 35 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa 

standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus 

dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. 
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F. Penelitian Terdahulu  

Berkaitan dengan Peran kepala madarasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MI Mambaul Ulum  Landoh Kayen Pati, berikut ini penulis 

kemukakan beberapa penelitian yang relevan.  

Adapun tesis yang membicarakan tentang kepemimpinan Kepala 

madrasah antara lain, tesis yang berjudul: Dampak Kepemimpinan Kepala 

Madrasah terhadap Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Darwata Karangasem 

kesamaan Sampang Cilacap. Penelitian ini memiliki tema dengan penilitian 

yang penulis lakukan. Akan tetapi, penelitian ini lebih menfokuskan pada 

hubungan antara kepemimpinan kepala madrasah dengan kinerja guru. Jenis 

penelitiannya sama dengan yang digunakan penulis, yakni penelitian 

lapangan (flied research). Namun pendekatan yang dilakukan ialah 

pendekatan kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif. 

Tesis yang berjudul: Kepemimpinan Inovatif Kepala Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Pageraji Cilongok Banyumas. Penelitian ini 

membahasa tentang kepemimpinan kepala madrasah ibtidaiyah dalam 

melakukan berbagai inovasi dan upaya untuk mendongkrak kualitas madrasah 

yang difokuskan pada kepemimpinan inovatif seorang kepala madrasah pada 

bidang administrasi, relasi dan promosi madrasah. Adapun jenis penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research) dan pendekatan penelitiannya 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

Tesis  yang berjudul: Upaya Kepala madrasah  dalam Meningkatkan 

Mutu Sekolah di SMP Negeri 1 Majenang. Penelitian ini membahas tentang 
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upaya yang dilakukan kepala madrasah  dalam kaitannya sebagai manajer 

sekaligus pemimpin dalam menerapkan kebijakan untuk memajukan 

sekolahnya. Selain itu juga dijelaskan mengenai sifat-sifat kepemimpinan 

yang dapat meningkatkan mutu sekolah seperti syarat menjadi kepala 

madrasah  dan konsep ideal menjadi kepala madrasah. Adapun jenis 

penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldresearch) dan pendekatan 

penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. 

Adapun kajian-kajian lain antara lain yang dikemukakan oleh 

Wahjosumidjo (2010) dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Kepala 

madrasah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya mengatakan bahwa 

keberhasilan sekolah dipengaruhi kepemimpian kepala madrasah. Hal 

tersebut terjadi karena sekolah adalah lembaga yang sifatnya kompleks, 

karena sekolah sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat berbagai 

dimensi yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan saling menentukan, 

karena sifat tersebutlah sekolah sebagai organisasi memerlukan tingkat 

koordinasi yang tinggi. 

Hendiyat Soetopo dan Wasty soemanto dalam bukunya yang berjudul 

Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, buku tersebut mengutip 

pendapatDirawat dkk yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat 

mempengaruhi, mendorong mengajak, menuntun, menggerakan, dan kalau 

perlu memaksa orang lain agar ia dapat menerima pengaruh itu dan 

selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud 

dan tujuan tertentu.  
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Demikianlah persamaan dan perbedaan penelitian yang akan penulis 

lakukan dengan penelitian-penelitian yang temanya serupa dengan penelitian 

ini. Dari telaah tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini berbeda 

dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga 

masih perlu untuk dilanjutkan. 

 


