
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Kepemimpinan Kepala Sekolah 

2.1.1Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpin diterjemahkan dari bahasa inggris “Leadership” .Dalam 

Ensiklopedi umum diartikan sebagai hubungan yang erat antara seorang dan 

kelompok manusia, karena ada kepentingan yang sama. Hubungan tersebut 

ditandai dengan tingka laku dan terbimbing dari pemimpin dan yang di 

pimpin. Sutriso menyatakan bahwa: kepemimpinan merupakan suatu proses 

yang melibatkan pemimpin dan para pengikutnya dimana sang pemimpin 

mempengaruhi mereka untuk melakukan apa yang diinginkannya. 

Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan istilah Kholifah dan 

Ulul Amri. Kata Kholifah mengandung makna ganda. Di satu pihak khalifah 

di artikan sebagai kepala Negara dalam pemerintahan, di lain pihak khalifah 

diartikan sebagai wakil tuhan di muka bumi. Yang dimaksud wakil tuhan itu 

bisa dua macam, pertama yang diwujudkan dalam jabatan, kedua fungsi 

manusia itu sendiri di muka bumi sebagai ciptaan tuhan. (Firman, 2016)  

Defenisis kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang 

(pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (orang yang di 

pimpin atau para pengikut) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku 

sesuai dengan di khendaki oleh pemimpin. (Suekanto, 2006) Keberhasilan 

yang di capai  sebuah organisasi tentunya di pengaruhi oleh beberapa faktor. 

Sala satu faktor yang dapa mempengaruhi adalah kinerja para pimpinannya. 
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Dala melaksanakan kepemimpinan tentunya melibatkan atasan yang 

berhubungan langsung dengan bawahannya. Dengan demikian pemimpin 

merupaka bagian sentral dalam peran kepala sekolah dalam bekerja sama 

dengan bawahannya untuk mencapai visi, misi dan tujuan sekolah. 

Kepemimpinan dipahami dalam berbagai pengertian oleh beberapa ahli. 

Koonts dkk memandang kepemimpinan sebagai pengaruh, bahkan seni 

mempengaruhi orang sehingga berusaha keras dan atusias terhadap 

pencapaian tujuan kelompok. 

Abbas menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

menggerakkan segalah sumber daya yang ada pada organisasi. Sehingga 

dapat di dayagunakan secara maksimal, guna mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan. (Nasib, 2015). Perilaku kepemimpinan kepala sekolah yaitu 

menunjukan gaya dan strategi kepala sekolah melaksanakan tugasnya 

sebagai kepala sekolah. (Husnaiyah, 2015) 

Menurut M. Surya Kepemimpinan adalah suatu proses guna 

mempengaruhi kegiatan kelompok supaya teratur dalam tugas dan usahanya 

untuk merumuskan dan mencapai tujuan. Menurut A. Gaffar. MS 

Kepemimpinan adalah sesorang yang didalam dirinya memiliki kemampuan 

menggerakan, dan mempengaruhi orang lain yaitu orang-orang yang di 

pimpinnya. Menurut M Ngalim Purwanto Kepemimpinan adalah suatu seni 

kesanggupan, atau teknik untuk membuat sekelompok orang bawahan dalam 

organisasi formal atau para pengikut atau simpatisan dalam organisasi. 
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Informal mengikuti atau menaati segalah apa yang dikendakinya membuat 

mereka antusias atau bersemangat untuk mengikutinya. 

Menurut Kartono kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang di 

dasari kemampuan pribadi, yang sanggup mendorong atau mengajak orang 

lain untuk berbuat suatu berdasrkan akseptasi/penerimaan oleh 

kelompoknya, dan memiliki keahlian yang khusus yang tepat bagi situai 

khusus. Sementara Terry Dalam Kartono mendefinisikan kepemimpinan 

adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan 

kelompok dalam usaha mencapai tujuan tersebut perlu seorang pemimpin 

untuk melakukan supervis untuk menjaga apakah langkah-langkah yang di 

ambil telah sesuai dengan peraturan yang di tetapkan. Dimana Terry 

mengungkapkan bahwa supervisi adalah usaha mencapai hasil yang di 

inginkan dengan cara mendayagunakan bakat atau kemapuan alami manusia 

dan sumber-sumber yang mefesilitasi.Dari defenisi kepemimpinan dapat di 

simpulkan bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial 

yang dalam hal ini pengaruh yang sengaja di jalankan oleh seorang terhadap 

orang lain untuk menstruktur aktifitas serta hubungan-hubungan di dalam 

sebuah kelompok dan organisasi. (Kristiawan, 2018)  

Merajut dari beberapa pendapat dapat di simpulkan bahwa 

kepemipinan adalah proses kegiatan yang memiliki seni atau kemampuan 

untuk mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan individu supaya 

timbul kerja sama secara teratur dalam upaya mencapai tujuan bersama yang 

telah ditetapkan. (Kurniawati, 2008)  
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2.1.2Kontribusi Gaya Kepemimpinan kepala sekolah dalam 

mengembangkan lembaga pendidikan 

Studi kepemimpinan yang di lakukan oleh universitas Ohio dan 

universitas  Michigan maupun yang di lakukan oleh Tannembaun dan 

Schmid seperti yang di kuti oleh Wahjusumidjo (2001) semuanya berusaha 

mencari gaya kepemimpinan yang efektif . (Hasanah, 2017) 

Gaya kepemimpinan adalah cara atau teknik sesorang dalam 

menjalankan suatu kepemimpinan dengan berusaha mempengaruhi perilaku 

orang-orang yang di kelolahnya. Sedangkan menurut mulyasa perlu di 

pahami bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab mengarahkan apa yang 

baik  bagi pegawainya, sebagai pemimpin harus memiliki kemampuan di 

antaranny yang berkaitan dengan pembinaan disiplin, pembangkitan 

mitivasi, dan penghargaan. 

Kemudian usaha untuk meyelaraskan presepsi di antara orang yang 

perilakunya akan di pengaruhi menadi amat penting kedudukannya menurut 

Erdiyanti yaitu: 

  Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin 

yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang di pilih 

oleh pemimpin untuk di kerjakan, cara pemimpin bertindak dalam 

mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinan. 

(Erdiyanti, 2009) 

Banyak pendapat mengartikan gaya kepemimpinan yang di 

kemukakan oleh para ahli, pada dasarnya gaya kepemimpinan akan di 

tentukan oleh berbagai faktor yaitu dari segi latar belakang, 

pengetahuan,nilai dan pengalaman dari pemimpin tersebut. (Saifullah, 2006). 
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Pemimpin yang menilai bahwa kepentingan organisasi harus lebih di 

dahulukan dari kepentingan individu akan memiliki kecenderungan untuk 

memiliki gaya kepemimpinan yang berorentasi pada pekerjaan, demikian 

pula sebaliknya pemimpin yang di besarkan dalam lingkungan yang 

menghargai perbedaan dan relasi antara manusia akan memiliki kecen 

derungan untuk bergaya kepemimpinan yang berorentasi pada orang-orang. 

Kepala sekolah selaku pemimpin harus mampu mempengaruhi tingka 

laku bawahannya, baik staff maupun guru.dalam kepemimpinan ada tiga 

unsur yang saling berkaitan yaitu “insur manusia, unsure sarana, dan unsure 

tujuan”. (Purwanto, 1998). Pada dasarnya ada tiga gaya kepemimpinan 

seperti yang dikemukakan oleh Lewin, dkk yaitu otokratis, demokratis, dan 

lises-fire. 

2.1.2.1 Gaya Kepemimpinan Otoriter (otokratis) 

  Otokratis berasal dari kata oto yang berarti sendiri, dan Kratos 

yang berarti pemerintah. Jadi otoktratis berarti mempunyai sifat 

memerintah dan menentukan sendiri. Yang menyatakan bahwa 

kepemimpinan yang otokratis yaitu kepemimpinan yang otoriter 

adalah gaya pemimpinan yang memusatkan segalah keputusan dan 

kebijakan yang di ambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala 

pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh sipemimpin 

yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan 

tugas yang telah di berikan. 
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Adapun ciri-ciri dari pemimpin yang memiliki gaya 

kepemimpinan yang otokratis itu antara lain: 

2.1.2.1.1 Menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi. 

2.1.2.1.2 Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. 

2.1.2.1.3 Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. 

2.1.2.1.4 Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. 

2.1.2.1.5 Terlalu tergantungpada kekuatan formalnya. 

2.1.2.1.6 Menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan 

 Jadi akibat dari kepemimpinan tersebut, guru menjadi 

orang yang penurut dan tidak mampu berinisiatif serta takut 

untuk mengambil keputusan, guru dan murid dipaksa bekerja 

keras dengan diliputi perasan takut akan ancaman hukuman, 

serta sekolah akan menjadi statis. (Lazaruth, 1994) 

2.1.2.2 Gaya kepemimpinan Demokratis (Democratic)  

 Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan 

yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. 

Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan baahan sebagai 

suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demoktratis 

pemimpinan memberikan banyak informasi tentang tugas serta 

tanggung jawab para bawahannya. 

Winardi menyatakan, gaya kepemimpinan demokratis banyak 

menekankan pada partisipasi anggotanya daripada kecenderungan 

pemimpin untuk menentukan diri sendiri, ia tidak menggunakan 
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wewenangnya untuk membuat keputusan akhir dan untuk 

memberikan pengarahan tertentu kepada bawahannya, tetapi ia 

mencari berbagai pendapat dan pemikiran dari para bawahannya 

mengenai keputusan yang akan di ambil. Pemimpin akan 

mendorong kemampuan mengambil keputusan dari para 

bawahannya sehingga pikiran-pikiran mereka akan selalu 

meningkat dalam menyampaikan pendapatnya. Para bawahan juga 

di dorong agar meningkatkan kemampuan dan mengendalikan diri 

serta menerima tanggung jawab yang besar. Pemimpin akan lebih 

sportif dalam menerima masukan-masukandari para bawahannya, 

meskipun wewenang terakhir dalam keputusan terletak pada 

pimpinan. Fatmawati yang menyatakan gaya kepemimpinan 

demokrasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. (Tumbol, 2014) 

2.1.2.3 Gaya Kepemimpinan  Laissez faire 

   Gaya kepemimpinan laissez faire (bebas) yaitu gaya 

kepemimpinan yang lebih mengutamakan relation oriented (Orentasi 

hubungan) daripada result oriented (Penyelesaian tugas). Indikator 

gaya kepemimpinan Laissez faire: 1) Delegasi Wewenang, 2) 

Tanggung Jawab Pekerjaan, 3) Kemampuan Kerja. 

Gaya kepemimpinan Laissez faire (bebas) yaitu gaya 

kepemimpinan yang lebih banyak menekankan keputusan kelompok. 

Pimpinan akan meneyerahkan keputusan kepada keinginan kelompok 

serta dalam bertanggung jawab atas pelaksaan pekerjaan tersebut 



15 
 

kepada bawahan. Pimpinan tidak membuat peraturan tentang 

pelaksaan pekerjaan dan hanya sedikit melakukan kontak dan 

hubungan dengan para bawahan sehingga bawahan di tuntut untuk 

memiliki kemampuan dan kahlian yang tinggi. Kepemimpinan 

semaunya sendiri (Laisses faire) memberikan kebebasan yang mutlak 

pada kelompok. (Torang, 2013) 

2.1.3 Pengertian Kepala Sekolah   

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

(Purwanti, 2013). Kepala Sekolah berasal dari dua kata yaitu kepala dan 

sekolah. Secara etimologi kepala sekolah adalah guru yang memimpin 

sekolah. Berarti secara termonologi kepala sekolah dapat di artikan sebagai 

tenaga fungsional guru yang di beri tugas tambahan untuk memimpin satu 

sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana 

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran. Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah. 

Pola kepemimpinannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan 

kemajuan sekolah. Oleh karena itu dalam pendidikan modern kepemimpinan 

kepala sekolah merupakan jabatan strategis dalam mencapai tujuan  tertentu. 

(Wahjonosumidja, 2003) 

  M Daryanto menjelaskan bahwa kepala sekolah merupakan personel 

sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan 

sekolah, mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 



16 
 

menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkup sekolah yang 

di pimpinnya. (Daryanto, 2010) 

Menurut Wahjosumidjo, Kepala dapat di artikan “Ketua” atau 

“Pemimpin” suatu organisasi atau lembaga. Kepemimpinan kepala sekolah 

kemampuan seorang tenaga professional yang di beri tugas untuk memimpin 

suatu sekolah dan menggerakkan segalah sumber untuk mencapai tujuan 

yang telah di tetapkan. (Gusuma, 2014) 

Dari defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa kepala sekolah 

merupakan pimpinan tertinggi dalam lembaga pendidikan yang bertanggung 

jawab terhadap segalah sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran 

jalannya sekolah demi terwujudnya tujuan sekolah tersebut. Kepala sekolah 

sekolah hendaknya dapat menyakinkan pada masyarakat bahwa segala 

sesuatunya telah berjalan dengan baik, termasuk perencanaan dan 

implementasi kurikulum, penyediaan fan pemanfaatan sumber daya guru, 

rekruitmen sumber daya peserta didik, kerjasama  sekolah dengan orang tua, 

serta lulusan berkualitas. 

 2.1.4 Pengertian Pengembangan 

Kata pengembangan berarti “proses, cara, perbuatan pengembangan”. 

Kata tersebut merupakan satu akar dengan kata “berkembang” yang artinya 

pertama “mekar terbuka atau membentang (tentang barang yang berlipat atau 

kuncup). “kedua menjadi besar (Luas, banyak, dan sebagainya), memuai. 

Ketiga menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, 

dan sebagainya). Keempat “Menjadi banyak (merata, meluas, dan 
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sebagainya). Dengan demikian, pengembangan adalah suatu proses kerja 

cermat dan merubah suatu keadaan menjadi lebih baik dan lenih luas 

pengaruhnya daripada sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan “Suatu 

keadaan” disini bisa berhubungan dengan manuasia, sistem organisasi, teori, 

pemahaman, benda, dan sebagainya yang terkait dengan produk manusia 

lainnya. (Rifqi, 2015).   

James L. Gibson mendefinisikan pengembangan adalah proses yang 

berusaha meningkatkan efektifitas dengan mengintegrasikan keinginan 

individu akan pertumbuhan dan perkembangan tujuan organisasi, secara 

khusus proses ini merupakan usaha mengadakan perubahan secara berencana 

yang meliputi suatu sistem total sepanjang periode ternteu dan usaha-usaha 

mengadakan perubahan ini berkaitan dengan misi organisasi. (Ikawijaya, 

2008) 

2.1.4.1Bentuk-Bentuk pengembangan 

Pengembangan organisasi bertujuan menjembatani perubahan 

dan pengembangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Hal ini 

dikarenakan produktifitas tergantung pada efektifitas kerja karyawan 

atau kualitas organisasi ditentukan oleh sumber daya manusia yang 

ada dan pengembangan sumber daya manusia ditentukan oleh 

perubahan-perubahan nyata yang mengarah pada pertumbuhan 

organisasi. Selain pengembangan sumber daya manusia (SDM), 

bentuk pengembangan lainnya adalah pengembangan sarana 

prasarana. 
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2.1.4.1.1Pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

Menurut Noe, pengembangan sumber daya manusia 

dalam organisasi bersifat integral sebagai individu dan 

sistem serta organisasi sebagai wadah SDM secara terencana 

dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi 

pekerja melalui program pelatihan, pendidikan, dan 

pengembangan. Pengembangan SDM dapat dilakukan 

melalui pengembangan SDM berbasis kompetensi, bakat, 

dan ketahanan dalam organisasi. (Labola, 2019) 

2.1.4.1.2 Pengembangan Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang diupayakan oleh kepala 

sekolah tentu tidak lepas dari kebutuhan sekolah yang ada, 

pengupayaan sekolah dalam meningkatkan fasilitas sarana 

dan prasarana pada kegiatan belajar mengajar maupun 

aktivitas yang ada di lingkup sekolah yang dapat menunjang 

berlangsungnya aktivitas sekolah dengan baik. Sarana dan 

prasarana yang diadakan pun ada pada kualitas dan 

keberfungsian yang baik juga. 

Dalam proses pengembangan sarana dan prasarana 

terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan seperti yang 

dikemukakan oleh Ali Imron yaitu pengadaan sarana dan 

prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan 

penghapusan sarana dan prasarana. (Sayuti, 2013). 
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Pengadaan sarana dan prasarana yaitu kegiatan menyediakan 

sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan sekolah. 

Untuk proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 

ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh yaitu 

pembelian dengan biaya pemerintah, pembelian dengan 

biaya SPP, atau bantuan dari masyarakat lainnya. 

2.1.4 Pengertian lembaga pendidikan 

Dalam bahasa inggris, kata lembaga biasanya digunakan sebagai 

terjemahan dari kata institution dan selanjutnya menjadi kata 

institusionalisasi atau institusionalization,yang berarti pelembangaa. 

Sedangkan pendidikan adalah proses upaya meningkatkan nilai peradaban 

individu atau masyarakat dari suatu keadaan tertentu menjadi suatu keadaan 

yang lebih baik. (Amos Neolaka, 2017) 

Menurut Hasan Langgulu menyatakan bahwa lembaga pendidikan 

adalah suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, suatu konsepsi yang 

terdiri dari kode-kode, norma, idiologi dan sebagainya baik tertulis atau 

tidak termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik. Kelompok 

manusia yang terdiri dari individu-individu yang di bentuk dengan sengaja 

atau tidak  untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.2.Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Lembaga 

Pendidikan 

Strategi kepemimpinan adalah tuntutan bagi pemimpina agar bersifat 

fleksibel dalam mengatasi sesuatu yang tidak diharapkan, dan tuntutan bahi 
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mereka untuk mempunyai „visi helikopter‟ yaitu suatu kemampuan untuk 

berpandangan jauh kedepan. (Colaman, 2008). Kepemimpinan startegis 

sebaliknya merupakan seni dan ilmu yang mengfokuskan perhatiaanya pada 

kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan dan rencana jangka panjang. 

 Secara etimologi strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa 

yunani, strategos. Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai ”komandan 

militer” pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah strategi digunakan 

dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggaan seluruh kekuatan 

militer untuk memenagkan suatu peperangan . (Gulo, 2008) 

 Strategi merupakan usaha sistematis dan terkoordinasi secara terus 

menerus memperbaiki kualitas pelayanan, sehingga fokusnya diarahkan 

kepelanggan dalam hal inipeserta didik, orangtua peserta didik, pemakai lulusan, 

guru, karyawan,pemerintah dan masyarakat. (Mbatutu, 2019) 

 Menurut Stephani K.Marrus seperti yang dikutip Sukristono strategi 

didefinsikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin pucak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara 

atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. (Umar, 2001) 

 Menurut  menurut Gerry Jhonson dan Kevan Scholes dikutip oleh 

Edward Russell-Walling strategi adalah arah dan jangkauan suatu organisasi 

dalam jangka panjang; yang mencapai keunggulan organisasi melalui konfigurasi 

sumber dayanya dalam suatu lingkungan yang menantang, untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan. (Rohim, 

2019) 
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 Menurut Anwar Arifin, strategi adalah serangkaian keputusan dan 

tindakan manajerial yang menentuakan kinerja perusahaan dalam jangka 

panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkung, perumusan strategi 

( perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi 

dan evaluai serta pengendalian. (Fatah, 2017) 

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa strategis 

kepemimpinan adalah rencana atau cara yang dilakukan pemimpin untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dengan kaitanya dengan startegi 

kepemimpinan kepala sekolah maka tujuan yang akan di capai yaitu untuk 

kemajuan suatu lembaga pendidikan. 

2.3Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan 

Kebijakan kepala sekolah terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan kepala 

sekolah. Kebijakan (policy) secara etimologi di turunkan dari bahasa yunani 

yaitu “polis” yang artinya kota. Setiap ahli memiliki pengertian kebijakan yang 

berbeda-beda namun memiliki satu titik kesamaan yakni seperangkat tujuan 

atau sasaran  untuk di capai, peraturan yang harus diikuti dan di laksanakan.  

Menurut Indra Fachrudi mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu 

ketentuan dari pimpinan yang berbeda denga aturan yang ada, kemudian di 

kenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat di terima untuk 

tidak memperlakukan aturan yang berlaku. Pendapat lain yang di kemukan oleh 

Klein dan Murpy mengartikan kebijakan sebagai seperangkat tujuan-tijuan, 

prinsip-prinsip dan peraturan yang membimbing suatu organisasi dengan 

demikian kebijakan tersebut mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. 
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(Imron, 2008) Kepala sekolah yang memiliki peran manajer, pemimpin yang 

bersifat intruksional, dan seorang pelopor perubahan. Selanjutnya, peran 

seorang seorang kepala sekolah sangat penting, khususnya dalam membuat 

sebuah kebijakan untuk kemajuan lembaga pendidikan. Menurut Magrill 

(1989), kebijakan kepala sekolah terhadap pengembangan lembaga pendidikan  

merupakan alat pedoman yang penting bagi warga sekolah  untuk semua 

kegiatan. Kepala sekolah. Selalu lakukan cek pada  kebijakan yang telah di 

buat, apakah ada permasalahan atau complain. Yang terpenting bahwa setiap 

membuat sebuah kebijakan harus selalu mempertimbangkan visi, kebutuhan, 

dan keadaan dari sekolah atau lembaga induknya. Karena pada prinsipnya 

perpustakaan sekolah harus mencerminkan visi dan misi sebuah lembaga 

pendidikan sekolah (Anwar, 2019).Menurut Starrat (2007) kepala sekolah 

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan haluan Negara 

dalam mengupayakan  pendidikan yang paling baik bagi anak-anak di sekolah. 

(Hariyani Diyanti, 2014)  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di pahami bahwa kebijakan 

kepala sekolah adalah hasil keputusan-keputusan yang di buat secara arif dan 

bijaksana oleh kepala sekolah dengan kemampuan menggerakkan segala 

sumber yang ada pada sekolah sehingga dapat di dayagunakan secara maksimal 

untuk seseorang atau sekelompok orang guna mencapai tujuan yang di 

tetapkan. 
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2.4. Alur Pikir 

Adapun alur pikir pada penelitian ini adalah sebagai beriku: 

 

B kependdfzzz 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

2.5.Penelitian Yang Relevan 

Adapun penelitian sebelumnya yang hampir memiliki kesamaan atau 

relevan, antara lain: 

2.5.1 “Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan 

lembaga pendidikan karakter di Min 09 Petukangan Selatan Jakarta” 

Yang di susun oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta pada tahun 2014. Kami dapat menyimpulkan bahwa peran 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan Iis Sulastri 

Untuk memperoleh gelar serjana pendidikan, lembaga pendidikan 

karakter di MIN 09 petukangan Selatan dapat di lihat dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengembangan 

pendidikan karakter. Pada perencanaan dapat dilihat dari visi,misi 

dan tujuan sekolah yang menanamkan nilai-nilai karakter kejujuran, 

disiplin, bertanggung jawab, kerja keras kreatif dan peduli. Pada 

Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

dalam 

Mengembangkan 

Lembaga 

Pendidikan di SD 1 

Lere Jaya 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 

Strategi Kepala Sekolah 

Kebijakan Kepala Sekolah  
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pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter dapat dilihat dari strategi 

yang di lakukan dalam mengembangkan pendidikan karakter, yaitu 

melalui kegiatan pembelajaran pengembangan budaya sekolah dan 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan kokurikuler dan extrakurikuler. 

(Sulastri, 2014) 

2.5.2 “Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan lembaga 

pendidkan islam sekolah kreatif SD Muhtadin (SD Muhammadiyah 

Kota Madium)” Yang di susun oleh Suwardi untuk memperoleh 

gelar magister dalam ilmu pendidikan islam, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2013, Kami dapat menyimpulkan 

bahwa tipe kepemimpinan kepala sekolah kreatif SD Muhtadin, 

yaitu kepemimpinan demokratis (aspiratif, akomodatif, assertif dan 

terbuka), dimana selama proses kepemimpinannya mampu 

melakukan perubahan dan memiliki visi kedepan untuk 

mengembangkan lembaga pendidikan yang dipimpinnya menuju 

sekolah kreatif dan unggul. Usaha-usaha yang di lakukan kepala 

sekolah dalam mengembangkan sekolah kreatif SD Muhtadin yaitu 

membangun sistem sekolah yang meliputi: Manajemen personalia, 

manajemen kurikulum, manajemen keuangan, manajemen 

kesiswaan/peserta didik, amnajemen sarana prasarana, manajemen 

hubungan masyaraka, manajemen layanan khusus. (Suwardi, 2013) 

2.5.3 “Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan budaya islam 

DI SMP Muhammadiyah 3 Kaliwungu” yang di susun oleh Firman 
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Kurniah Asy syifa untuk memperoleh gelar serjana dalam ilmu 

manajemen pendidikan islam, Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang tahun 2016, kami dapat menyimpulkan bahwa 1)visi misi 

kepala sekolah dalam mengebangkan budaya islamadalah visi, 

melaksanakan pembangunan pendidikan di bidang akademik 

maupun non akademik dengan menunjang nilai-nilai keislaman dan 

mengutamakan ahklakul karima.sedangkan misi mengunggulkan 

prestasi non akademik peserta didik melalu pembiasaan kegiatan-

kegiatan islamihal itu merakjuk dari visi sekolah SMP 

Muhammadiyah3 Kaliwungu. gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dalam mengembangkan budaya Islami menganut gaya 

kepemimpinan demokratis (kepala sekolah memberikan uswah 

khasanah, senang menerima saran, memotivasi bawahan, dan tegas 

dalam memimpin). (3) upaya kepala sekolah dalam mengembangkan 

budaya Islami adalah membiasakan nilai-nilai sekolah, 

pengembangan kurikulum, menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif, memanfaatkan sarana dan prasarana dengan 

memaksimalkan tata ruang sekolah, menerapkan sikap displin, dan 

membentuk Tim ISMUBA demi berlangsungnya budaya Islami 

sekolah. (Syifa, 2016) 
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Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

No Nama Peneliti dan Judul 

Peneliti 

Perbedaan 

1 Iis Sulastri tahun 2014 dengan 

judul Peran kepemimpinan 

kepala sekolah dalam 

mengembangkan lembaga 

pendidikan karakter di Min 

09 Petukangan Selatan 

Jakarta 

Iis Sulastri mengfokuskan 

penelitiannya pada perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan kegiatan 

pengembangan pendidikan  karakter 

sedangkan  peneliti menfokuskan 

pada seorang pemimpin dalam 

mengembangakn lembaga 

pendidikannya 

2 Suwardi tahun 2013 dengan 

judul Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam 

mengembangkan lembaga 

pendidkan islam sekolah 

kreatif SD Muhtadin 

Suwardi mengfokuskan penelitiannya 

pada pengembangan lembaga 

pendidikan yang  menuju sekolah 

kreatif dan unggul sedangkan peneliti 

mengfokuskan pada seorang 

pemimpin dalam mengembangkan 

lembaga pendidikan 

3 Firman Kurniah Asy syifa 

tahun 2016 dengan judul 

Firman Kurniah Asysyifa 

mengfokuskan penelitian pada 
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Kepemimpinan kepala 

sekolah dalam 

mengembangkan budaya 

islam DI SMP 

Muhammadiyah 3 

Kaliwungu 

kepemimpinan kepala sekolah dalam 

mgembangkan budaya islam dengan 

visi misi melaksanakan pembangunan 

pendidikan di bidang akademik 

maupun non akademik sedangkan 

peneliti mengfokuskan pada seorang 

pemimpin dalam mengembangkan 

lembaga pedidikan 

 

 

 
 

      
 


