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MOTTO
َٰٓ
ٗۖ
ُض َخ ِلي َفة قَالُ َٰٓواْ أَت َۡج َع ُل فِي َها َمن ي ُۡف ِس ُد فِي َها َويَ ۡس ِفك
ِ ل فِي ۡٱۡل َ ۡرٞ َو ِإ ۡذ قَا َل َربُّكَ ِل ۡل َملَئِ َك ِة إِنِي َجا ِع
)٣٠ :ِس َل ۖٗكَ قَا َل ِإنِ َٰٓي أ َ ۡعلَ ُم َما ََل ت َعۡ لَ ُمون)البقرة
ِ
ُ سبِ ُح بِ َحمۡ دِكَ َونُقَد
َ ُٱلد َما َٰٓ َء َون َۡح ُن ن
Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui" (Al-Baqarah: 30).1

1

Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm. 6.
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ABSTRAK
Muslimah: Kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pembinaan
budaya sekolah di provinsi jambi (Studi kasus di Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari dan
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota jambi), Disertasi. Manajemen
Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
2018.
Fokus penelitian ini mendeskripsikan secara mendasar dan
menemukan konsep Kepemimpinan Visioner yang Bertujuan Untuk
mengetahui bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam
membina budaya sekolah di SMA Negeri Se Provinsi Jambi.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
deskriftif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman
dan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data.
Hasil penelitian yaitu: kepala sekolah pada SMA Negeri di Provinsi
Jambi sudah memiliki kemampuan sebagai juru bicara, agen perubahan,
penentu arah, pelatih, BERPENGETAHUAN YANG LUAS SEHINGGA KREATIF PRODUKTIF DAN BERINOVASI DALAM MEMBANGUN SEKOLAH , MENGUBAH VISI
KEDALAM AKSI , MEMBAGUN HUBUNGAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL DAN
BERTANGGUNG JAWAB , MEMILIKI INTEGRITAS KEPRIBADIAN MUSLIM ,
MEMILIKI JIWA KEWIRAUSAHAAN , MENERAPKAN SISTEM TEKNOLOGI DAN
TERAMPIL DALAM BAHASA.
Kesimpulannya kepala sekolah SMA Negeri se Provinsi Jambi
sudah melaksanakan kepemimpinan visioner dikarenakan Kehidupan kita
sekarang berada pada revolusi industri ke 4 (empat) yang ditandai
dengan tekhologi yang canggih, kompetisi global yang mengharuskan
orang melakukan perubahan-perubahan, untuk mengantisipasinya
kepala sekolah visioner melakukan pembinaan Agama, pembinaan
bahasa dan teknologi serta wirausaha.
Kata Kunci: Kepemimpinan Visioner, Kepala Sekolah dan Budaya
Sekolah
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ABSTRACT
Muslimah: Visionary leadership of school principals in fostering school
culture in Jambi province (Case study at Merangin State Senior High
School 12, Batang Hari Senior High School 1 and Negeri 3 High School in
Jambi City), Dissertation. Islamic Education Management, Postgraduate
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
The focus of this research is basically to describe and find the
Visionary Leadership concept that aims to find out how the Principal's
Visionary Leadership in fostering a school culture in Jambi Province State
High School.
The research approach used is a descriptive qualitative approach.
The technique of collecting data uses observation, interviews and
documentation. Data analysis using Miles and Huberman models and data
validity techniques using data triangulation.
The results of the study are: the principal in the Public High School
in Jambi Province already has the ability as a spokesperson, agent of
chage, direction, trainer, knowledgeable so creative and productive and
innovating in building schools, transforming the vision into action, building
internal and external relations and Responsible, has the integrity of Muslim
personalities, has an entrepreneurial spirit, implements a technological
system and is skilled in language.
In conclusion, the high school principals in all Provinces of Jambi
have implemented visionary leadership because our lives are now in the 4
(four) industrial revolution which is characterized by sophisticated
technology, global competition that requires people to make changes, to
anticipate the visionary principals doing religious development , language
and technology coaching and entrepreneurship.
Keywords: Visionary Leadership, School Principal and School
Culture
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RINGKASAN DISERTASI

A. Pendahuluan
Persoalan kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam dunia
pendidikan, adalah persoalan yang selalu menarik untuk dibicarakan dan
dikaji sebab, pendidikan menyangkut kepentingan banyak orang,
kompleks, dinamis sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat.
Para ahli berhasil mengembangkan dan meluncurkan berbagai
model atau gaya kepemimpinan dalam memperbaiki pengelolaan institusi
pendidikan. Salah satu gaya kepemimpinan yang secara kontekstual
dinilai relevan dengan dunia pendidikan sekarang adalah kepemimpinan
visioner.
Pemimpin yang memiliki kegesitan, kecepatan serta mampu
beradaptasi dalam membawa jalannya organisasi memiliki peran yang
penting dalam menghadapi kondisi organisasi yang senantiasa mengalami
perubahan. Sebab, fleksibelitas organisasi pada dasarnya merupakan
karya orang-orang yang mampu bertindak proaktif, kreatif, inovatif dan
non konvensional. Pribadi-pribadi seperti inilah yang dibutuhkan sebagai
pemimpin organisasi saat ini. Seorang pemimpin adalah inspirator
perubahan dan visioner, yaitu memiliki visi yang jelas ke arah mana
organisasi akan di bawa, oleh karena itu kepemimpinan memiliki
kedudukan yang menentukan dalam organisasi.
Terlepas dari pentingnya kepemimpinan di atas, para ahli
menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam pendidikan di Indonesia
kurang mendapat perhatian bahkan tidak sedikit pemimpin-pemimpin
pendidikan karbitan atau amatiran yang tidak memiliki visi dan misi yang
jelas tentang lembaga pendidikan atau sekolah yang dipimpinnya. 1
Kepemimpinan yang memiliki visi (Visionary Leadership) yaitu
kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada masa depan yang
penuh tantangan, menjadi agen perubahan (agent of change) yang unggul
dan menjadi penentu arah organisasi yang tahu prioritas, menjadi pelatih
yang profesional dan dapat membimbing personil lainnya ke arah
profesionalisme kerja yang diharapkan. Pemimpin yang bervisi merupakan
syarat kepimimpinan di masa sekarang, dimana organisasi harus
menampilkan kekuatan dan ciri khas budayanya menuju kualitas
pendidikan yang diharapkan.2
Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum
dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah
ayat 30 yaitu:
1 E.

Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara,
2013), Hlm.17.
2 Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012),
Hlm.194-195.
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َٰٓ
ض َخ ِليفَة قَال َٰٓوا أَت َۡج َعل فِي َها َمن ي ۡف ِسد فِي َها َويَ ۡس ِفك
ِ ل فِي ۡٱۡل َ ۡرٞ َو ِإ ۡذ قَا َل َربُّكَ ِل ۡل َملَئِ َك ِة إِنِي َجا ِع
)٣٠ :س ِبح بِ َحمۡ دِكَ َونقَدِس لَكَ قَا َل ِإنِ َٰٓي أ َ ۡعلَم َما ََل ت َعۡ لَمون)البقرة
ِ
َ ٱلد َما َٰٓ َء َون َۡحن ن

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui" (Al-Baqarah: 30).3
Maksud ayat diatas adalah yang akan mewakili aku dalam
melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan Ku padanya, yaitu
Adam. 4 Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari
wewenang yang dianugerahkan Allah SWT, makhluk yang diserahi tugas
yakni Adam as dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas yakni
bumi yang terhampar ini.5
Konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi,
relasi, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik
secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori-teori
manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil
keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan motivasi, pengawasan
dan lain-lain.6
Senada dengan itu Robbins juga menyatakan kepemimpinan
visioner adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan
realistis, kredibel, menarik visi masa depan bagi suatu organisasi atau unit
organisasi yang tumbuh dari dan meningkatkan pada saat ini.7 Sedangkan
menurut Seth Kahan menjelaskan bahwa kepemimpinan visioner
melibatkan kesanggupan, kemampuan, kepiawaian yang luar biasa untuk
menawarkan kesuksesan dan kejayaan pada masa depan.
Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan kepemimpinan
visoner Kepala Sekolah dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Kepala
Sekolah yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan
mengartikulasikan visi masa depan secara realistik serta menarik tentang
masa depan organisasi yang terus tumbuh dan meningkat. adapun
indikatornya yaitu penentu arah, agen perubahan, juru bicara, pelatih,
pengetahuan yang luas, mengubah visi kedalam aksi, Membagun
hubungan dan bertanggung jawab.

3

Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm. 6.
Imam Jalaluddin Al-MaHlmli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Terjemahan Tafsir
Jalalain, Jilid 1, Cet ke 6 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), Hlm.17.
5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Volume 1, Cet ke 10 ( Jakarta: Lentera Hati,
2008), Hlm.142.
6 Aunur Rohim Fakih dkk, Kepemimpinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hlm.3-4.
7 Stephen Robbins, Organizational Behavior: Concept, Controversies, and Applications
(Prentice-Hlml International, Inc., Upper Saddle River New Jersey:1996),Hlm.375.
4
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Kepemimpinan visioner semakin terasa urgensinya untuk
diterapkan dalam lembaga pendidikan, terutama sekali pada sekolah,
mengingat sekolah-sekolah kita sekarang tengah mendapat hantaman
yang dahsyat dari kekuatan eksternal seperti politik, ekonomi, sosial dan
kultural yang langsung atau tidak membonceng dalam informasi media
masa. apalagi budaya sekolah menjadi fenomena yang menarik, karena
keyakinan dan kepercayaan yang mendalam berkembang di sekolah
tercermin pada pandangan, sikap dan perilaku khas dari warga sekolah,
yang dapat menumbuhkan semangat membangun karakter peserta didik.
Meskipun kondisi ekstenal itu terkadang bersifat memberi peluang
untuk berkembang, namun seringkali justru bersifat menghambat atau
paling kurang melahirkan tantangan baru dalam pendidikan kita. Selain
itu, dunia pendidikan kita juga dihadapkan dengan perubahan kebijakan
yang senantiasa tidak diiringi dengan pemahaman yang utuh. Seperti
munculnya budaya asing, pengaturan pembiayaan serta pergantian
kurikulum yang seringkali membuat kebingungan dalam implementasinya
sehingga mengundang munculnya tantangan internal sekolah.
Walaupun dengan kondisi diatas ada beberapa Sekolah Menengah
Atas di Provinsi Jambi yang mampu bertahan dan berkembang sampai
saat ini karena keunikan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh sekolah
lainnya adalah budaya sekolah (school culture) yang kokoh, dan tetap
eksis. Keterlibatan orang tua dalam menunjang kegiatan akademik dan
kesiswaan, keteladanan kepala sekolah, guru, dan prestasi siswa adalah
tiga hal yang menyuburkan budaya sekolah, itu semua disebabkan oleh
kepala sekolahnya yang visioner.
Pemimpin yang bervisi merupakan syarat kepimimpinan di era
sekarang, dimana organisasi harus menampilkan kekuatan dan ciri khas
budayanya menuju kualitas pendidikan yang diharapkan. 8 Yang mana
Pendidikan adalah satu proses pembudayaan, yaitu menanamkan nilainilai dan norma-norma dalam tatanan kehidupan berbangsa dan
bernegara, menjadikan manusia menjadi mahkluk yang berbudi luhur dan
berbudaya.
Budaya sekolah tidak dapat dipisahkan dengan kepemimpinan
dalam organisasi karena budaya tumbuh dan berkembang bersama
pendiri dan pemimpin organisasi yang kuat. Peranan budaya sekolah
sangat menentukan bagi pencapaian tujuan organisasi.9
Pada dasarnya budaya sekolah sama dengan budaya organisasi
lainnya, namun sekolah mempunyai fokus terhadap menyediakan
pembelajaran bermutu bagi peserta didiknya, yang mana hal tersebut
menjadi pembeda sekolah dengan organisasi lainnya. Budaya sekolah
dapat tercermin dalam nilai yang dianutnya, sikap yang dimilikinya,
kebiasan-kebiasaan yang ditampilkannya dan tindakan yang ditunjukkan

8

Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012),
Hlm.195.
9 Wibowo, Budaya Organisasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm.6.
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oleh seluruh personel sekolah yang membentuk satu kesatuan khusus
dari sistem sekolah.10
Menurut Edgar Schein Budaya adalah suatu pola asumsi dasar
yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena
mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi
internal, yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan
secara layak dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara
yang dipersepsikan, berpikir dan dirasakan dengan benar dalam
hubungan dengan masalah tersebut.11 Willard Waller menyatakan budaya
sekolah adalah setiap sekolah mempunyai budayanya sendiri, yang
berupa serangkaian nilai, norma, aturan moral, dan kebiasaan, yang telah
membentuk perilaku dan hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya.12
Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan budaya sekolah
dalam penelitian ini adalah filosofi dasar sekolah yang memuat normanorma, kebiasaan, perilaku, keyakinan, sikap, pengetahuan yang
berdasarkan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang
bagaimana cara melakukan tindakan akademis dalam suatu sekolah.
Adapun indikatornya yaitu: Religius, toleransi, pembinaan terhadap
anggota, Jujur, prestasi, disiplin, produktivitas kerja dan konsisten dalam
mencapai tujuan.
Adapun hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di tiga
sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di provinsi Jambi yaitu:
Pertama, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Berwawasan ke masa depan contoh kepala sekolah, guru dan siswa-siswi
memiliki prestasi yang baik seperti kepala sekolah Bapak Drs. Herunoto,
MM, yang mana beliau juga memiliki prestasi peserta terbaik 3 instruktur
nasional guru seni budaya 2016, peserta terbaik Program Bench Marking
Networking tahun 2013 dan Juara 1 Kepala Sekolah Berwawasan
Lingkungan Tahun 2011 dan masih banyak prestasi lainnya. 13 Memiliki
kerja sama yang banyak dengan pihak lain.14 Kepala sekolah bertanggung
jawab penuh dan memberi contoh yang baik kepada anggotanya seperti
datang lebih awal, membersihkan ruangan sendiri, dan memberi motivasi
kepada seluruh warga disekolah tersebut serta selalu memiliki inovasi,
inspirasional, dan menggugah, mengelola mimpi menjadi kenyataan
sesuai dengan program sekolah yang sudah ditetapkan. Serta penentu
arah dengan Mampu memotivasi dan menggalang orang lain untuk
bekerja sama dalam menggapai tujuan.
Adapun Studi pendahuluan tentang pembudayaan yang terdapat
pada sekolah menengah atas Negeri 12 Merangin yaitu pada sekolah ini
10

Pendi Susanto, Produktivitas Sekolah: Teori untuk Praktek di Tingkat Satuan
Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 97.
11 Wibowo, Budaya Organisasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm.15.
12 Kent D. Peterson and Terrence E. Deal, The Shapping School Cultur Fieldbook (San
Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2009), Hlm.8.
13 Dokumentasi, SMA Negeri 12 Merangin, 08 November 2016.
14 Observasi, SMA Negeri 12 Merangin, 08 November 2016.
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memiliki konsistensi yang kuat karena semua warga sekolah baik kepala
sekolahnya sendiri, guru, karyawan maupun siswa menta’ati peraturan
yang telah ditetapkan.15
Kedua, Sekolah Menengah Atas Negeri sekolah ini memiliki visi
dan misi yang jelas serta Memiliki program kerja yang jauh kedepan
(Menjadi Sekolah Standar Nasional/SSN, Mengembangkan Sikap dan
Kompetensi Keagamaan, Mengembangkan Potensi Siswa Berbasis
Multiple Intelligance, Mengembangkan Budaya daerah, Mengembangkan
Kemampuan bahasa dan Teknologi Informasi, Meningkatkan Daya serap
Ke perguruan Tinggi Favorit) serta mempunyai Siswa-siswi yang
berprestasi di akdemik, seni dan olahraga seperti Juara 1 Lomba Cerdas
Cermat AIDS Tingkat Kota Bandung dalam Acara AIDS Sedunia, Juara
Pertama Liga Pendidikan Pelajar (LPP), Juara I Top skor dan Juara I Tim
Foreplay pada gelar Liga Pendidikan Pelajar (LPP) tingkat provinsi Jambi
tahun 2016 serta juara umum O2SN 2016 kabupaten Batang Hari, dan
masih banyak prestasi lainya.16
Kemuadian Sekolah Menengah Atas 1 Batang Hari Memiliki kerja
sama dengan pihak lain diantaranya 1) Teacher Clearing House dengan
SMA Negeri 5 Bekasi. Merupakan kerjasama antar guru mata pelajaran
untuk peningkatan kualitas guru dan pembelajaran. Dilaksanakan melalui
media komunikasi telepon dan internet. 2) Clearing House dengan The
Manor CE Primary School South Gloucestershire, UK. Satu kerjasama
yang diprakarsai oleh Depdiknas dan British Council untuk peningkatan
kualitas pendidikan. 17 Kepala sekolah bertanggung jawab penuh dan
memberi contoh yang baik kepada seluruh warga sekolah seperti datang
paling awal, selalu mengontrol, dan memberi motivasi kepada kepada
seluruh warga disekolah tersebut serta
Budaya sekolah yang terdapat pada sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari yaitu: sekolah ini memiliki konsistensi yang kuat
karena semua warga sekolah baik kepala sekolahnya, guru, karyawan
maupun siswa menta’ati peraturan yang telah ditetapkan18
Ketiga, Peserta didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi ini memiliki banyak prestasi dibidang akademik, seni dan olahraga
adapun Prestasi yang diperoleh SMA Negeri 3 Kota Jambi tahun ajaran
2013-2014, pertama prestasi tingkat internasional, seleksi pertukaran
pelajar Asia Tenggara ke Amerika. Masuk 10 besar nasional dalam
perlombaan penulisan kreatif kependudukan kategori remaja yang
diselenggarakan BKBN Nasional tahun 2013. Torehan prestasi Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi menjadi finalis FLS2N baca
puisi dan mendapatkan juara harapan 2 Nasional dalam lomba cipta
puisi yanga diadakan oleh Kemendiknas RI di Medan. Mendapatkan juara
2 pada lomba karya tulis ilmiah Sumatera dan Jawa yang diselenggarakan
15

Observasi, SMA Negeri 12 Merangin, 08 November 2016.
Dokumentasi, SMA Negeri 1 Batang Hari, 30 September 2016.
17 Dokumentasi, SMA Negeri 1 Batang Hari, 30 September 2016.
18 Obesrvasi, SMA Negeri 1 Batang Hari, 03 Oktober 2016.
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oleh UNP Padang pada Oktober 2013, Masih banyak prestasi yang diraih
SMA Negeri 3 Kota Jambi di Kota dan Provinsi Jambi. Sekolah ini telah
mendapatkan prestasi dari lokal, provinsi, nasional bahkan internasional.19
Kemudian Memiliki kerjasama dengan pihak lain Kerja sama
dengan Orang Tua, dengan Alumni, Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi,
Kerjasama dengan LPMP Jambi bantuan tenaga ahli dalam peningkatan
professional tenaga pendidik, Kerjasama dengan LSM SIKOK penyuluhan
Kesehatan Reproduksi Remaja, Kerjasama dengan Lembaga Psikologi
Jambi dalam bantuan tenaga ahli untuk test IQ siswa baru, Babinsa
Jelutung untuk melatih PBB Siswa Baru, BRI Syariah tabubangan sekolah
dan BTN tabungan sertifikasi guru dan siswa. 20 Kepala sekolah
bertanggung jawab penuh dan memberi contoh yang baik kepada seluruh
warga sekolah seperti datang paling awal, selalu mengontrol, dan
memberi motivasi kepada kepada seluruh warga disekolah.
Kepemimpinan Visioner kepala sekolah pada 3 (tiga) Sekolah
Menengah Atas Negeri di Provinsi Jambi dalam pembinaan budaya
sekolah yang optimal Sehingga sangat penting untuk diteliti mengenai
Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam Pembinaan Budaya
Sekolah untuk kemajuan sekolah dalam kompetisi global oleh karena
itulah peneliti tertarik meneliti judul ini yaitu: Kepemimpinan Visioner
Kepala Sekolah dalam Pembinaan Budaya Sekolah di Provinsi Jambi
(Studi Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari dan Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi)
B. Rumusan Masalah
1. Mengapa Kepemimpinan Visioner diperlukan dalam pembinaan
Budaya Sekolah di Provinsi Jambi ?
2. Bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah di Provinsi
Jambi?
3. Bagaimana pembinaan budaya sekolah di Provinsi Jambi?
4. Bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam membina
Budaya Sekolah di Provinsi Jambi?
C. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan secara mendasar dan
menemukan konsep Kepemimpinan Visioner kepala sekolah dalam
pembinaan Budaya Sekolah di Provinsi Jambi pada situasi sosial Sekolah
Menengah Atas Negeri Se-Provinsi Jambi (Studi Kasus Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi).
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

19
20

Dokumentasi, SMA Negeri 3 Kota jambi, 22 september 2016.
Dokumentasi, SMA Negeri 3 Kota jambi, 22 september 2016.
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a. Untuk mengetahui mengapa kepemimpinan visioner diperlukan dalam
pembinaan Budaya Sekolah di SMA Negeri Se Provinsi Jambi
b. Untuk mengetahui Bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala
Sekolah di SMA Negeri Se Provinsi Jambi
c. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan Budaya Sekolah di SMA
Negeri Se Provinsi Jambi.
d. Untuk mengetahui bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala
Sekolah dalam membina budaya sekolah di SMA Negeri Se Provinsi
Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai kontribusi bagi pemerintah, khususnya untuk melakukan
pelatihan kepemimpinan kepada kepala sekolah untuk membina
budaya sekolah.
b. Sebagai bahan masukan bagi guru agar dapat menjalin kerjasama
yang baik dan efektif dalam pembinaan Budaya Sekolah yang baik.
c. Memberikan gambaran mengenai bagaimana kepemimpinan visioner
dalam membina budaya sekolah.
Untuk menyelesaikan studi program doktor di Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
E. Landasan Teori dan Penelitian Relevan
1. Landasan Teori
a. Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah
Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan
tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada
anggota-anggota
yang
dipimpinya,
tetapi
juga
akan
dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Jadi, pertanggungjawaban
kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama
manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah
SWT di akhirat nanti. Allah Swt berfirman:
Artinya:

٩ َصلَ َوتِ ِه ۡم ي َحافِظون
َ  َوٱلَّذِينَ ه ۡم٨ َعهۡ ِده ِۡم َرعون
َ َوٱلَّذِينَ ه ۡم ِۡل َ َمنَتِ ِه ۡم َو
َ علَى

dan
orang-orang
yang
memelihara
amanah
(yang
diembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang
memelihara sholatnya." (QS.Al Mukminun 8-9).21
Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan diserahi
tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang
terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang
tidak baik. 22 Kepemimpinan mempunyai kekudukan penting tidak hanya
dalam ajaran Islam tetapi juga dalam kajian manajemen intinya terletak
dalam kepemimpinan.

21

Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.342.
Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, cet 1, (Yogyakarta: AK Group,
2006), Hlm. 52.
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Pemimpin yang bervisi merupakan syarat kepimimpinan di era
sekarang, dimana organisasi harus menampilkan kekuatan dan ciri khas
budayanya menuju kualitas pendidikan yang diharapkan.
Benis dan Nanus, mendefinisikan kepemimpinan visioner adalah
suatu gambaran mengenai masa depan yang kita inginkan bersama. 23
firman Allah SWT:

ُ ٱّللَ َو ۡلت َن
س َّما قَدَّ َم ۡت ِلغ َٖۖد َوٱتَّقُواْ َّ هٞ ظ ۡر ن َۡف
َّ ٱّللَ إِ َّن
َّ ْيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ٱتَّقُوا
١٨ َير بِ َما ت َعۡ َملُون
ُ ُۢ ِٱّللَ َخب
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(Q.S. Al Hasyr : 18).24
Hal ini mengandung arti menata hari esok agar lebih baik dari
kondisi sebelumnya dalam segala aspek kehidupan. Gagasan ini
menekankan agar dunia pendidikan khususnya kepala sekolah visioner
harus memiliki gambaran masa depan dalam membina budaya sekolah
karena sesungguhnya telah sejak dini diajarkan Islam.
Konsep kepemimpinan visioner merujuk pada teori yang
dikembangkan oleh Nanus menegaskan bahwa kepemimpinan visioner
bekerja dalam empat pilar yaitu:
1) Penentu arah yang mengerahkan perilaku-perilaku bawahan kearah
yang diinginkan.
2) Agen perubahan yang merangsang perubahan lingkungan dan
agenda kerja yang jelas dan rasional.
3) Juru bicara yang meyakinkan orang dalam kelompok internal untuk
mendapat akses dari luar,memperkenalkan dan mensosialisasikan
keunggulan dan visi organisasi yang berimpilasi terhadap kemajuan
organisasi.
4) Pelatih yang sabar dan mejadi suri teladan sehingga memberi
semangat, membantu para bawahan belajar dan tumbuh, membangun
kepercayaan diri, membantu meningkatkan kemampuan mereka
mencapai visi secara konstan.25
Sifat-sifat seorang visioner, selain dia mampu melihat dan
memanfaatkan peluang-peluang di masa depan ia juga memiliki prinsip
kepemimpinan seperti yang dikemukan Stephen R.Covey tentang
pemimpin yang berprinsip, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1) Selalu belajar
2) Berorientasi pada pelayanan
23

Andriansyah, Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), Hlm.30.
24 Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.548.
25 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership menuju sekolah efktif (Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2008), Hlm.93-95.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

Memancarkan energi positif
Mempercayai orang lain
Hidup seimbang
Melihat hidup sebagai petualangan
Sinergistik
Selalu berlatih untuk memperbaharui diri agar mampu mencapai
prestasi yang tinggi.26
Menurut Richard kepemimpinan visioner adalah memfokuskan diri
pada masalah-masalah yang bernilai tinggi, yaitu berkarya dan berinovasi
di sekolah. Untuk menunjangnya adalah adanya standar ideal yang dapat
menggambarkan masa depan sekolah. Standar ideal itu adalah suatu
kepemimpinan yang memiliki visi. Tidak ada kepemimpinan tanpa adanya
visioner.27
Sedangkan Menurut Rivai dan Arviyan, kepemimpinan visioner
memerlukan pemimpin yang memiliki imajinasi, pengetahuan yang
memadai, kepekaan, mempunyai pandangan kedepan dan mampu
menggerakkan seluruh daya dan potensi perusahaan menuju arah yang
pasti sesuai dengan kesepakatan bersama tentang arah dan wujud masa
depan yang dicita-citakan bersama serta dapat dipertanggungjawabkan.28
Senada dengan itu Robbins juga menyatakan kepemimpinan
visioner adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan
realistis, kredibel, menarik visi masa depan bagi suatu organisasi atau unit
organisasi yang tumbuh dari dan meningkatkan pada saat ini. 29
Sedangkan menurut Seth Kahan menjelaskan bahwa kepemimpinan
visioner melibatkan kesanggupan, kemampuan, kepiawaian yang luar
biasa untuk menawarkan kesuksesan dan kejayaan pada masa depan.
Seorang pemimpin visioner mampu mengantisipasi segala kejadian yang
mungkin timbul, mengelola masa depan dan mendorong orang lain untuk
berbuat dengan cara-cara yang tepat.30
Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan kepemimpinan
visoner Kepala Sekolah dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Kepala
Sekolah yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan
mengartikulasikan visi masa depan secara realistik serta menarik tentang
masa depan organisasi yang terus tumbuh dan meningkat. adapun
indikatornya yaitu penentu arah, agen perubahan, juru bicara, pelatih,
pengetahuan yang luas, mengubah visi kedalam aksi, Membagun
hubungan dan bertanggung jawab.
26

Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan ( Bandung: Alfabeta, 2012),
Hlm.197-198.
27 Richard L. Hughes, Robert C. Ginrett, Gordon J. Curphy, Leadership: Enhancing the
Experience, (New York: The Mc Graw-Hill of the Americas: 2002), Hlm.390.
28 Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership Membangun Superleadership
Melalui Kecerdasan Spritual (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), Hlm.480.
29 Stephen Robbins, Organizational Behavior: Concept, Controversies, and Applications
(Prentice-Hlml International, Inc., Upper Saddle River New Jersey:1996),Hlm.375.
30 Andriansyah, Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), Hlm.30-31.
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b. Budaya Sekolah
Budaya sekolah merupakan perpaduan nilai-nilai, keyakinan,
asumsi, pemahaman dan harapan-harapan yang diyakini oleh warga
sekolah dan dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku serta sebagai
pemecahan masalah yang mereka hadapi. Keberadaan budaya sekolah,
mampu menjadikan warga sekolah menjalankan kewajiban-kewajiban dan
tugas serta mampu menyelesaian masalah secara konsisten.
Pada dasarnya budaya sekolah sama dengan budaya organisasi
lainnya, namun sekolah mempunyai fokus terhadap menyediakan
pembelajaran bermutu bagi peserta didiknya, yang mana hal tersebut
menjadi pembeda sekolah dengan organisasi lainnya. Budaya sekolah
dapat tercermin dalam nilai yang dianutnya, sikap yang dimilikinya,
kebiasan-kebiasaan yang ditampilkannya dan tindakan yang ditunjukkan
oleh seluruh personel sekolah yang membentuk satu kesatuan khusus
dari sistem sekolah.31
Istilah dan konsep 'budaya' di dunia pendidikan berasal dari konsep
budaya yang terdapat di dunia industri, yang disebut budaya organisasi.
Budaya organisasi merupakan bagian dari manajemen sumber daya
manusia dan teori organisasi.32
Menurut Edgar Schein budaya organisasi sebagai suatu pola dasar
yang di-ciptakan, ditemukan, dan dikembang-kan oleh kelompok tertentu
saat belajar menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal
yang telah berjalan cukup baik untuk dianggap valid. Oleh karena itu,
perlu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk
berpersepsi, berpikir, dan berperasaan sehubungan dengan masalah
yang dihadapi.33
Menurut Deal dan Peterson yang dikutip oleh Rahmat dan Edie
Suharto dalam bukunya “Konsep Manajemen Berbasis Sekolah”
menyatakan budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi
perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang
dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas, administrasi, peserta
didik, dan masyarakat sekitar sekolah.34
Kemudian menurut Stephen Robin dan Mary Coulter budaya
sekolah adalah sehimpunan nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang
dianut bersama oleh dan mempengaruhi perilaku serta tindakan para
anggota.35
Budaya sekolah tidak dapat dipisahkan dengan kepemimpinan
dalam sekolah karena budaya tumbuh dan berkembang bersama pendiri
31

Pendi Susanto, Produktivitas Sekolah : Teori untuk Praktek di Tingkat Satuan
Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 97.
32 Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm.150.
33 Soedijarto, Kebijakan Nasional Tentang Akreditasi Sekolah (Jakarta: DepdiknasBadan Akreditasi Sekolah Nasional, 2008), Hlm. 44.
34 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), Hlm.308.
35 Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Manajemen Edisi Kesepuluh, (Jakarta:
Erlangga, 2010), Hlm. 63.
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dan pemimpin organisasi yang kuat. Peranan budaya sekolah sangat
menentukan bagi pencapaian tujuan sekolah seperti model berikut.

Gambar 1: Model Menggambarkan Bagaimana Budaya Diciptakan dan
Dipelihara Nilai Pendiri.36
Budaya pada dasarnya berasal dari tiga sumber: (1) keyakinan,
nilai, dan asumsi pendiri organisasi; (2) pengalaman belajar dari anggota
kelompok sebagai organisasi mereka berevolusi; dan (3) keyakinan, nilainilai,dan asumsi yang dibawa oleh anggota baru dan pemimpin. Padahal
masing-masing mekanisme ini memainkan peran penting, yang paling
banyak penting untuk awal budaya adalah dari pemimpin.
Pemimpin biasanya memiliki kontribusi besar pada sebuah
organisasi yang beradaptasi dengan lingkungannya sendiri dan diluar
lingkungannya, mereka memiliki gagasan awal, berdasarkan pada sejarah
dan kepribadian budaya mereka sendiri, tentang bagaimana
memenuhinya akan gagasan itu. Para pendiri tidak hanya memiliki tingkat
kepercayaan diri dan tekad, tetapi mereka biasanya memiliki asumsi kuat
tentang alam dunia, peran yang dimainkan oleh organisasi di dunia itu,
sifat manusia dan hubungan bagaimana kebenaran itu sampai, dan
bagaimana mengelola ruang dan waktu.37
Salah satu cara paling penting di mana sekolah dapat membantu
siswa baru menyesuaikan diri dengan sekolah adalah melalui orang dalam
organisasi yaitu, supervisor, kepala sekolah, guru,karyawan dan siswa
senior. Pemimpin memiliki pengaruh kunci atas pembinaan budaya
sekolah serta informasi dan dukungan yang mereka berikan menentukan
36

Schein, E. H., Organizational Culture and Leadership (San Francisco: Jossey-Bass,
1992).Hlm.211.
37 Ibid, 211-212
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seberapa cepat siswa belajar tentang budaya sekolah, sementara
pengaruh lingkungan menentukan sejauh mana siswa menyesuaikan diri
sekolah tersebut.
Kepala sekolah sebagai pimpinan memiliki potensi yang besar
untuk memantapkan dan menerapkan budaya sekolah dengan lima
mekanisme pokok yaitu: 1. Perhatian 2. Cara menghadapi krisis 3. Model
peran 4. Pengalokasian penghargaan dan kriteria penyelesaian serta 5.
Pemutusan hubungan kerja guru dan staf.38
Selain itu budaya sekolah dapat dikembangkan untuk mewujudkan
budaya sekolah yang kondusif dan bermutu untuk mendukung proses
pembelajaran disekolah dengan cara antara lain: 1. Mensosialisasikan
budaya mutu sekolah 2. Merencanakan program pengembangan budaya
mutu sekolah 3. Mengimplementasikan budaya mutu sekolah 4.
Melakukan pengawasan terhadap budaya mutu sekolah dan 5.
Meningkatkan manajemen budaya mutu sekolah. 39 Pendapat tersebut
memberikan informasi yang sangat jelas bahwa peranan kepala sekolah
dalam pembentukan budaya sekolah sangatlah besar.
Adapun firman Allah tentang budaya yaitu terdapat surat Ali – Imran
ayat: 164.

َ َعلَى ۡٱلم ۡؤ ِمنِينَ إِ ۡذ بَع
علَ ۡي ِه ۡم َءايَتِ ِهۦ َويزَ ِكي ِه ۡم
َّ لَقَ ۡد َم َّن
َ ث فِي ِه ۡم َرسوَل ِم ۡن أَنف ِس ِه ۡم يَ ۡتلوا
َ ٱَّلل
)١٦٤ :ين (ال عمران
َ ب َو ۡٱل ِح ۡك َمةَ َوإِن َكانوا ِمن قَ ۡبل لَ ِفي
َ َ َويعَ ِلمهم ۡٱل ِكت
ٍ ِضلَ ٖل ُّمب

Artinya:Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang
beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari
golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka
ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan
kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya
sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam
kesesatan yang nyata ( QS. Ali Imran: 164).40

Rasulullah SAW, telah memberikan platform yang sesuai untuk
menumbuhkan budaya manusia. Mereka mengenalkan manusia kepada
tuhan sehingga tercipta situasi yang mendukung bagi manusia untuk
menyerap prilaku yang baik dan menjahui sifat-sifat yang buruk dan
tercela. Mengingat pembenahan manusia adalah awal bagi perbaikan
masyarakat Nabi SAW memandang bahwa perubahan jiwa dan roh
manusia berpengaruh pada perbaikan masyarakat dan dapat menjauhkan
mereka dari sifat tercela serta menciptakan kondisi yang sehat.41 Budaya
sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau
38

Abdul Kadim Masaong dan Arfan A. Tilomi, Kepemimpinan Berbasis Multiple
Intelegence (Sinergi Kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spritual Untuk Meraih
Kesuksesan yang Gemilang) (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm.180.
39 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik ( Bandung: PT. Refika
Aditama,2010), Hlm. 94.
40 Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.71.
41 Dadan Rusmana dan Yayan Rahtikawati, Tafsir Ayat-Ayat Budaya ( Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2014), Hlm.238.
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falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan
komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara
melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar
yang dianut oleh personil sekolah.
Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan budaya sekolah
dalam penelitian ini adalah filosofi dasar sekolah yang memuat normanorma, kebiasaan, perilaku, keyakinan, sikap, pengetahuan yang
berdasarkan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang
bagaimana cara melakukan tindakan akademis dalam suatu sekolah.
Adapun indikatornya yaitu: Religius, toleransi, pembinaan terhadap
anggota, Jujur, prestasi, disiplin, produktivitas kerja dan konsisten dalam
mencapai tujuan.
2. Studi Relevan
a. Disertasi Isnada Waris Tasrim dengan Judul: Kepemimpinan Visioner
Dalam Proses Perubahan Di Sekolah Efektif (Studi Kasus Tiga
Sekolah Dasar Di Kota Bungga), Tahun 2011.42
b. Disertasi Nurul Hidayah dengan judul Peran Kepemimpinan Visioner
dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Multisitus di MAN 3
Malang dan MA Unggulan PP Amanatul Ummah Surabaya), Tahun
2014.43
c. Disertasi Harding, John Jeffery. Dengan judul Sebuah studi strategi
kepemimpinan yang mempromosikan budaya sekolah yang positif di
sekolah tinggi baru. Tahun 2007.44
d. Disertasi : Howard, Jody K, yang berjudul The relationship between
school culture and an effective school library program: Four case
studies (Hubungan antara budaya sekolah dan program perpustakaan
sekolah yang efektif: Empat studi kasus), Tahun 2008.45
e. Jurnal internasional: Janene Hemmen, Stacey Edmonson, John R.
Slate dalam penelitiannya berjudul Principals Perceptions of Visionary
Leadership: A Qualitative Investigation Tahun 2009.46
f. Jurnal internasional: M. Kemal Demirci, Nuray Mercan, Emine Oyur
dan Bayram Alamur dengan Judul Learning Organisations of the
42
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Future and Visionary Leadership “If One does not Know to which Port
One Issailing, no Wind is Favorable” Tahun 2012.47
g. Jurnal internasional: Carpenter, Daniel dengan judul School culture
and leadership of professional learning communities (Budaya sekolah
dan kepemimpinan komunitas pembelajaran profesional), Tahun
2015.48
h. Jurnal internasional: Naseer Ahmad Salfi, Saeed Muhammad dengan
judul Relationship among school size, school culture and students'
achievement at secondary level in Pakistan (Hubungan antara ukuran
sekolah, budaya sekolah dan prestasi siswa di tingkat menengah di
Pakistan), Tahun 2007.49
F. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Melalui penelitian seseorang berupaya menemukan, menjelaskan
dan menguraikan suatu fakta, peristiwa dan realitas. Penelitian yang baik
tidaklah berangkat dari suatu dugaan belaka, imajinasi, angan-angan,
hayalan atau halusinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
karena data tentang tentang kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam
pembinaan budaya sekolah lebih banyak membutuhkan data yang bersifat
kualitatif.
Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang
memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan
dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat
data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam
situasi dan kondisi tertentu.
Penelitian kualitatif memiliki definisi yang beragam, tetapi John W.
Creswell memahaminya sebagai pendekatan penelitian yang dimulai
dengan asumsi, lensa penafsiran/teoritis, dan studi tentang permasalahan
riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai
permasalahan sosial atau kemanusiaan.50 Pendekatan ini diarahkan pada
latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).51
47
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Kajian disertasi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis
pendekatan studi kasus yaitu pendekatan kualitatif yang penelitiannya
mengekplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus)
atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan
data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber
informasi majemuk dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. 52
Adapun Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah berpusat pada
kenggulan Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam Pembinaan
Budaya Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari dan Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi.
Dalam operasionalisasinya, peneliti langsung turun ke lapangan di
Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jambi untuk mendengarkan,
mengamati dengan cermat, bertanya, dan mencatat untuk kemudian
dipahami dan dimaknai berdasarkan interpretasi peneliti, kemudian
dibandingkan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti
sebelumnya, dengan menggunakan referensi untuk dijadikan sandaran
dan penguat data yang ditemukan di lapangan.
2. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian
a. Situasi Sosial
Situasi Sosial adalah suatu keadaan atau tempat di mana subjek
berdomisili yang mempengaruhi kegiatan, keadaan, data yang
berhubungan dengan prilaku subjek atau situasi dan kondisi lingkungan
tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian.53
Situasi Sosial pada kajian ilmiah ini terkonteks pada Sekolah
Menengah Atas di Provinsi Jambi yaitu (Sekolah Menengah Atas Negeri
12 Merangin, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari dan Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi) yang mana pemilihan situasi sosial
ini atas pertimbangan a) rasional, praktis dan ekonomis b) telah
terlaksananya Kepemimpinan Visioner oleh kepala sekolah dalam
pembinaan budaya sekolah sehingga memiliki informasi atau data yang
sesuai dengan judul dan masalah penelitian yang mungkin dapat
dikumpulkan c) status akreditasi sama-sama (A). d) masalah yang diteliti
belum diteliti orang lain. e) ketersediaan akses data/informasi bagi penulis.
b. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk
variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat. Subjek penelitian
dapat berupa benda, hal atau orang. Ketiga jenis subjek yang disebutkan
selalu terkait dengan orang walaupun benda dan hal bukan berwujud
orang. Hampir semua benda ada pemiliknya dan pemiliknya adalah orang,
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maka dapat diambil kesimpulan bahwa subjek penelitian pada umumnya
manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia.54
Subjek penelitian dalam penelitian ini pada Sekolah Menengah
Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi adalah terdiri dari lima
unsur yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, perwakilan Guru,
Kepala Tata Usaha dan Perwakilan Siswa yang mana menggunakan
teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu”.55
Penentuan subjek berdasarkan tujuan dilakukan untuk
meningkatkan kegunaan informasi yang didapatkan dari subjek yang kecil.
Informan dalam penelitian ini sebagian didatangi dan diwawancarai, dan
sebagian lain diamati dan diobservasi secara langsung. Hal ini dilakukan
untuk penyesuaian informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara
dengan data yang diperoleh melalui observasi.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Sumber data yang dipilih dalam penelitian ini adalah unsur yang
terkait dan kompeten untuk memberikan pendapat, pemikiran, dan
penilaian serta penguatan-penguatan yang peneliti perlukan dalam rangka
menyusun, menyempurnakan, dan memvalidasi guna terwujudnya
kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam membina budaya sekolah di
Sekolah Menengah Atas Negeri di provinsi Jambi.
1) Data primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat
pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang
dicari.56
Data primer dalam penelitian ini adalah informasi atas
Kepemimpinan Visioner kepala sekolah dalam Pembinaan Budaya
Sekolah yaitu bersumber dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah,
perwakilan guru, Kepala Tata Usaha dan perwakilan Siswa.
2) Data sekunder
Sumber data sekunder adalah data dari tangan kedua atau data
yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari
subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi
atau data laporan yang telah tersedia. 57 Sumber data sekunder berasal
dari bahan bacaan yang berupa dokumen-dokumen seperti buku atau
dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam melengkapi data primer.
Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen-
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dokumen. 58 Hasil dokumentasi mengenai situasi dan subjek penelitian
yang diteliti oleh peneliti berbentuk dokumen dan e-dokumen di Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi.
b. Sumber data
Sumber data adalah subjek dari mana data penelitian itu
diperoleh.59 Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:
1) Sumber data berupa manusia
2) Sumber data berupa suasana
3) Sumber data berupa dokumen.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi untuk menghimpun data atau gambar.
5. Teknik Analisis Data
Analisis
data
adalah
proses
mengolah,
memisahkan,
mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan
dilapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah
yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya siap dikemas menjadi
laporan hasil penelitian.60 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini
mempunyai dua corak analisis yakni melakukan analisis saat
mempertajam keabsahan data dan melakukan analisis melalui interpretasi
pada data secara keseluruhan.
Pada analisis saat mempertajam keabsahan data, dilakukan
penyusunan data yaitu dengan penyusunan kata-kata hasil observasi,
hasil wawancara dan dokumen-dokumen berdasarkan kategorisasi yang
sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh,
dikembangkan penajaman data melalui penelusuran dan pencarian data
selanjutnya. Peneliti mencatat data apa adanya, tanpa memberikan
intervensi dari teori yang terbaca atau paradigma yang dimiliki peneliti
selama ini. Namun peneliti tetap berusaha untuk mencari makna inti dari
berbagai perilaku dan perbuatan yang tampak.
Data yang sudah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi, kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis. Dalam
pengolahan data, dilakukan beberapa tahapan seperti pengumpulan
secara sistematis semua data yang berhubungan dengan gejala atau
peristiwa yang sedang diteliti mengenai kepemimpinan visioner kepala
sekolah dalam membina budaya sekolah.
Data yang telah terkumpul kemudian diklarifikasi ke dalam bagianbagian tertentu yang sesuai dengan masalahnya. Kemudian dilakukan
58Sumadi
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analisis data secara cermat untuk mengetahui hakikat dan penyebabpenyebabnya. Analisis data bermuara pada usaha membuat beberapa
penyelesaian yang sesuai dengan gejala atau masalah yang diteliti dalam
beberapa penyimpulan dan pernyataan hasil penelitian. “Miles dan
Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu
data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
6. Uji Keterpercayaan Data
Teknik pengecekkan keabsahan data merupakan fokus yang
sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, Teknik pemeriksaan
dilakukan didasarkan atas kriteria yaitu kepercayaan (credibility). Standar
credibility diperlukan agar hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya dan
disetujui kebenarannya oleh partisipan yang diteliti. Ada empat
pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini:
a.
b.
c.
d.

Perpanjangan Keikutsertaan
Meningkatkan Ketekunan Pengamatan
Triangulasi
Berkonsultasi dengan pembimbing

G. Deskripsi Lokasi, Temuan Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian
1. Deskripsi Lokasi
a. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
SMA Negeri 12 Merangin pada mulanya bernama SMA
Persiapan Negeri Pinang Merah yang didirikan pada bulan Juli tahun
2004, Pada tanggal 14 Maret 2005 SMA Pinang Merah berubah
namanya menjadi SMA Negeri 3 Pamenang yang peresmiannya
dilakukan oleh Bupati Merangin. Kemudian pada tahun 2008 sampai
sekarang berubah nama menjadi SMA Negeri 12 Merangin dan telah
memperoleh akreditasi A dengan nilai 97,32. Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin terletak di Jalan Mojo Pahit, Desa Pinang Merah, Kec.
Pamenang Barat, Kab. Merangin, Provinsi Jambi.
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin dipimpin oleh Bapak
Drs. Herunuto, M.M,. dengan jumlah siswa sebanyak 1.115 orang siswa.
Adapun guru berjumlah 45 orang.61
b. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari di dirikan pada tahun
1978 yang dahulu bernama SMA PGRI. Diberi nama PGRI karena
sekolah ini didirikan oleh sebuah yayasan yang bernama PGRI I yang
diprakarsai 6 orang yaitu : Bapak Bulkani, Bapak Suraji, Bapak Yaksap,
Bapak Sofian Efendi, Ibu Melawani dan Bapak NN kemudian Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang ini Hari terletak di Jalan Jenderal A. Yani
No.1, Kec. Muaro Bulian, Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi.
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Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari dipimpin oleh Bapak
Drs. Hafid,. Jumlah guru yang terdapat di Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Batang Hari 38 orang PNS, 22 orang honor, dan 8 orang tenaga
kependidikan, jumlah siswa 939 orang dengan Akreditasi sekolah A
(95).62
c. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi berdiri pada tahun
1978 terletak di Kota Jambi tepatnya di Kecamatan Jelutung, Kelurahan
Jelutung, beralamat di Jalan Guru Mukhtar No. 1 Jelutung –Kota Jambi.
SMA Negeri 3 Kota Jambi memiliki luas tanah 7.000 m 2, luas bangunan
1.800 m2 dan luas halaman 3.856 m2, Akreditasi (A) dengan Nilai 96,26.
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota jambi dipimpin oleh Bapak
Casroni, M.Pd,. Adapun guru berjumlah 64 orang, dengan jumlah siswa
1.107 0rang siswa.
2. Temuan dan Analisis Hasil Penelitian
a. Perlunya Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam pembinaan
Budaya Sekolah di Provinsi Jambi.
1) Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Dinamika kehidupan dalam era global, paling tidak ditandai oleh
dua kecenderungan. Pertama, arus perkembangan teknologi dan
informasi berjalan dengan irama yang sangat cepat dan telah memasuki
semua wilayah kehidupan manusia, yang pada gilirannya mempengaruhi
mekanisme kinerja suatu institusi. Kedua, munculnya isu-isu strategis
seperti akuntabilitas publik, jaminan mutu (quality assurance),
transparansi, kewenangan profesional, dan aspek-aspek lainnya yang
dalam pelaksanaannya memerlukan kepemimpinan yang handal dengan
daya dukung budaya kerja yang handal dan sinergik.
Dalam posisi seperti ini, kepemimpinan visioner merupakan profil
kepemimpinan yang dipandang mampu menjalankan kinerja organisasi
yang adaptif, dan senantiasa antisipatif terhadap perubahan-perubahan
di masa yang akan datang. Kepemimpinan visioner, dalam kinerjanya
akan didasarkan pada pendalaman dan pemaknaan visi kelembagaan,
yang digali dari kondisi intern lembaga dan kondisi ekstern dalam
berbagai dimensi, baik politik, ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun
demografis. Seperti wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 12
Merangin Bapak Drs. Herunuto, MM mengapa kepemimpinan visioner
diperlukan karena Kehidupan kita sekarang berada pada revolusi industri
ke 4 (empat) yang ditandai dengan tekhologi yang canggih pada semua
tingkatan kepemimpinan harus memiliki kapasitas visioner masa depan,
kemudian disambut dengan era globalisasi budaya hari ini yang
mengharuskan setiap orang harus mempunyai kepemimpinan visioner
serta kompetisi global yang mengharuskan orang melakukan perubahanperubahan oleh karena itu disekolah ini kami menerapkan atau
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melaksanakan proses pembelajaran dengan berbasis TIK sesuai dengan
misi agar peserta didik tidak ketinggalan zaman. 63
2) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
Kepemimpinan visioner kepala sekolah sangat diperlukan pada
sekolah karena seperti wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak
Drs Hafid Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batang Hari sebagai berikut. 1)
perkembangan iptek yang sangat cepat dan akan berpengaruh pada
semua aspek kehidupan, termasuk teknologi pendidikan, 2) era global
yang akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, akan banyak tenaga
kerja berimigrasi antar negara, 3) era informasi, berbagai informasi secara
mudah didapatkan, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal yang
demikian kami di SMA Negeri 1 Batang Hari meningkatkan kemampuan
berbahasa inggris dan komputer bagi warga sekolah dan meningkatkan
penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut ini semua tercantum
dalam misi dan program kerja dalam rangka merealisasikan visi masa
depan.64
3) Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Kepemimpinan visioner merupakan profil kepemimpinan yang
dipandang mampu menjalankan kinerja organisasi yang adaptif, dan
senantiasa antisipatif terhadap perubahan-perubahan di masa yang akan
datang. Kepemimpinan visioner, dalam kinerjanya akan didasarkan pada
pendalaman dan pemaknaan visi kelembagaan, yang digali dari kondisi
intern lembaga dan kondisi ekstern dalam berbagai dimensi, baik politik,
ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun demografis. Seperti wawancara
dengan kepala sekolah SMA Negeri 3 Kota Jambi Bapak Casroni, M.Pd
mengapa kepemimpinan visioner diperlukan. 1).Pada dasarnya segala
sesuatu di dunia ini berubah contoh kemaren tidak sama dengan hari ini,
hari ini juga tidak sama dengan hari esok, diri kita sendiripun berubah
dari ke hari begitu juga dengan sekolah pasti mengalami perubahan
untuk berubah ke masa depan yang lebih baik maka diperlukan
kepemimpinan visioner. 2) perkembangan iptek yang sangat cepat., 3)
era global yang akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak.4) era
informasi yang dihasilkan informasi dari berbagai informasi secara mudah.
5) era global akan mencapai perilaku dan moral manusia serta nilai
akhlak, 6) persaingan antar sekolah untuk menggaet anak jenius dengan
orang tua yang penuh perhatian terhadap upaya pendidikan, sekolahsekolah yang buruk akan ditinggalkan, 7) di era global seperti MEA, maka
tidak menutup kemungkinan akan terbuka peluang pembukaan cabang
sekolah asing di setiap-negara anggotanya termasuk Indonesia, maka
kami di SMA Negeri 3 Kota Jambi menerapkan sistem manajemen mutu
ISO 9001:2008 dalam pengelolaan pendidikan, melaksanakan pendidikan
berkarakter,
menumbuhkan
sikap
inovasi
dan
melaksanakan
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pembelajaran dengan multiple intelgensi ini semua tercantum dalam misi
dan program kerja dalam rangka merealisasikan visi masa depan.65
b. Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah di Provinsi Jambi.
1) Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin dapat
dikatakan sebagai seorang pemimpin yang Visioner yaitu kepala sekolah
yang mampu mengartikulasikan visi dan misi bagi seluruh anggota dalam
organisasi dengan mengembangkan tujuan secara bersama sama melalui
inovasi, mempengaruhi seseorang tanpa paksaan, motivasi yang tinggi,
mengubah visi kedalam aksi, Membagun hubungan BERPENGETAHUAN
YANG LUAS SEHINGGA KREATIF-PRODUKTIF DAN BERINOVASI DALAM
MEMBANGUN SEKOLAH . serta mampu meraih prestasi lokal dan nasional
serta internasional dibidang Agama, Akademik serta olahraga baik dari
guru maupun dari siswanya.66
Kepemimpinan visioner kepala sekolah di SMA Negeri 12
Merangin, yaitu sebagai berikut a): sebagai Penentu Arah. Kepala
sekolah
menyeleksi
dan
menetapkan
sasaran
dengan
mempertimbangkan lingkungan strategis, untuk menyusun berbagai
langkah menuju sasaran yang dapat diterima sebagai suatu kemajuan riil
oleh semua warga sekolah. Seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah
SMA Negeri 12 Merangin selain meningkatkatkan kegiatan akademis,
olahraga dan agama kepala sekolah juga menerapkan prinsip
kewirausahaan ini sejalan dengan misi yang dibuat contohnya sekolah
tersebut ada budi daya ikan. 67 b): Agen Perubahan. Kepala sekolah
bertanggung jawab untuk merangsang perubahan di sekolah, misalnya
kinerja guru dan tata usaha sekolah, sumber daya dan fasilitas yang
sudah bagus, sehingga memungkinkan pencapaian sebuah visi di masa
depan. Kepala sekolah SMA Negeri 12 Merangin merupakan agen
perubahan yang baik, dan memberdayakan guru dalam organisasi
sekolah seperti mengikuti pelatihan, seminar dan kerjasama dengan guru
yang lain.68 c): Juru Bicara. Kepala sekolah di SMA Negeri 12 Merangin,
sebagai seorang pembicara yang terampil, pendengar yang penuh
perhatian dan pelaksana sekolah kemudian menjadi promotor dan
negosiator bagi sekolah yang dipimpinnya kepada pihak luar dan kepala
sekolah juga menjadi negosiator utama dalam berhubungan dengan
pihak lain dalam pembentuk jaringan hubungan eksternal, seperti kepala
sekolah melakukan kerjasama dengan banyak pihak. 69 d):Coach
(Pelatih), Kepala sekolah SMA Negeri 12 merangin adalah pembentuk
tim yang memberdayakan semua warga sekolah dalam organisasi
sekolah “menghidupkan visi”, dan karenanya berperan sebagai mentor
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dan teladan dalam berbagai usaha, Untuk menjadi seorang pelatih yang
efektif, kepala sekolah SMA Negeri 12 Merangin memberi tahu semua
warga sekolah, apa artinya visi bagi kepala sekolah dan warga sekolah,
dan apa yang akan dilakukan untuk merealisasikannya dan mengajari
bagaimana meningkatkan kemampuan warga sekolah dalam mencapai
visi secara konstan. E) BERPENGETAHUAN YANG LUAS SEHINGGA KREATIF PRODUKTIF DAN BERINOVASI DALAM MEMBANGUN SEKOLAH , F ) MENGUBAH
VISI KEDALAM AKSI YANG MANA VISI TIDAK HANYA MENJADI PAJANGAN
TETAPI BISA DIIMPLEMENTASIKAN G ) MEMBAGUN
HUBUNGAN INTERNAL
70
MAUPUN EKSTERNAL H) BERTANGGUNG JAWAB .

2) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari memiliki
kemampuan berkoordinasi dengan baik kepada pihak atasan yaitu Kepala
Dinas Pendidikan kabupaten Batang Hari dan Provinsi Jambi, Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari memiliki rasa percaya diri
(trust) dari orang yang dipimpinnya, saling berbagi resiko melalui
pertimbangan kebutuhan para anggotanya diatas kebutuhan pribadi,
mengembangkan visi bersama antarkomunitas lembaga, mendistribusikan
peran
kepemimpinan,
mengembangkan
budaya
kerja
dan
memberdayakan anggotanya. Memiliki motivasi yaitu Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari senantiasa menyediakan tantangan
bagi pekerjaan yang dilakukan anggotanya, Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batang Hari prilaku yang mengubah visi kedalam aksi
untuk melakukan perubahan, perilaku kepemimpinannya didasarkan pada
ilmu pengetahuan yang berkembang dan secara intelektual ia mampu
menerjemahkannya dalam bentuk kinerja yang produktif, menggali ide-ide
baru dan solusi yang kreatif dari para anggotanya. Dalam menjalankan
kepemimpinan visionernya kepala sekolah melakukan: Meningkatkan
mutu dan daya saing lulusan, Meningkatkan mutu dan relevansi proses
pembelajaran, Meningkatkan kapasitas institusi dan SDM dalam
manajemen pelayanan pendidikan, Meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas manajerial dan Memperluas jejaring kerjasama nasional dan
internasional.
3) Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi menciptakan
visi, misi dan tujuan sekolah sesuai dengan sejarah, budaya, dan nilai-nilai
organisasi sekolah, kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah dalam statement yang
jelas,kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
mentransformasikan visi menjadi program sekolah, kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi mengimplementasi visi secara
komprehensif. 71
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Pernyataan di atas merupakan usaha kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Kota Jambi mewujudkan kepemimpinan visioner. Selain
daripada itu, usaha lain yang dilakukan kepala sekolah dalam rangka
mewujudkan
kepemimpinan
visioner
adalah
sebagai
berikut:
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang baik,
adanya job description yakni pembagian tugas guru, menbenahi
pengajaran, guru diikut aktifkan dalam kegiatan MGMP, perekrutan guru
profesional dan berpengalaman yang memiliki kualifikasi S1 serta PNS,
guru-guru sudah melakukan sertifikasi, melengkapi fasilitas pembelajaran
mulai dari pengadaan lab komputer, lab bahasa, lab IPA, pengadaan
jaringan internet, pengadaan infokus, menghidupkan pelayanan
perpustakaan, melengkapi sarana dan prasarana kegiatan ekstakurikuler,
berlangganan Koran jambi Ekspress dalam rangka menambah wawasan
kepala sekolah dan dewan guru, menjalin kerjasama yang baik dengan
stakeholders, meningkatkan peran komite sekolah, mengadakan
workshop/pelatihan
pelatihan
keprofesionalan
guru
dengan
mendatangkan instruktur dari provinsi, dan mewajibkan setiap guru
memiliki laptop.72
Di SMA Negeri 3 kota jambi dapat dikatakan sebagai Seorang
pemimpin visioner karena sudah mampu sebagai juru bicara, agen
perubahan, penentu arah, pelatih, BERPENGETAHUAN YANG LUAS
SEHINGGA KREATIF -PRODUKTIF DAN BERINOVASI DALAM MEMBANGUN
SEKOLAH , MENGUBAH VISI KEDALAM AKSI , MEMBAGUN HUBUNGAN INTERNAL
MAUPUN EKSTERNAL DAN BERTANGGUNG JAWAB .73
Hasil observasi74 Dalam mengoptimalkan peran-perannya, Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi menjalankan dengan
integritas religius. Adanya integritas religius ditandai a) kemampuannya
dalam menempatkan prioritas pengabdian utama kepada sang pencipta,
Allah SWT, baru pengabdian kepada sesama, pola pikir, sikap dan
perilaku yang Islami, seperti gerakan salat berjama’ah, salat dhuha, salat
malam, mengaji Al-Qur’an dan membaca asma’ul husna yang harus
dilakukan oleh semua guru, pegawai dan siswa, disiplin waktu, dan
budaya religius lain di lingkungan sekolah. b) semangat berjuang, tulus,
jujur, adil dan uswah, seperti menyediakan kesejahteraan yang tinggi bagi
anggota, tidak pamrih dan senang memberi, adil dalam bertindak.
c. budaya sekolah di Provinsi Jambi.
1) Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Elemen budaya sekolah berupa fisik dapat dilihat dari perlengkapan
sarana dan prasarana, gedung sekolah yang dilengkapi dengan pagar dan
sarana sudah terpenuhi semua walaupun sebagian ada yang perlu
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disempurnakan, kemudian dilengkapi semboyan, atau tulisan-tulisan yang
dipajang di tempat-tempat strategis, di sekolah ini juga dipajang beberapa
tulisan-tulisan motto/penyemangat seperti “Sukses Adalah Hak Saya”, dan
tulisan-tulisan islami seperti Assalamualaikum di depan ruangan dan
Tulisan Asmaul Husna didalam ruangan kelas. Tulisan pajangan itu
berfungsi sebagai aksesoris sekolah, mengingatkan siswa untuk
mengucapkan salam dan melakukan hal yang terpuji serta memotivasi
siswa.
SMA Negeri 12 Merangin merupakan sekolah umum tetapi
mempunyai dasar keagamaan/religius yang cukup kuat yang sesuai
dengan Motto sekolah yang terakhir yaitu “UNGGUL DALAM PRESTASI
BERDASARKAN IPTEK DAN IMTAQ”. Setiap pagi ada kegiatan rutin
yang dilakukan siswa yaitu membaca surat-surat pendek yang dilakukan
setelah berdoa memulai pelajaran. Yasinan dan Infak dilakukan pada hari
Jum’at yang dikoordinir masing-masing kelas yang selanjutnya
dikumpulkan di guru piket.
Mendukung terwujudnya Motto imtaq. Kegiatan ini antara lain,
matrikulasi bacaan Al-Quran, pelatihan Adzan, sholat berjamaah. 75
Berpakaian Islami (Busana harus menutup aurat sesuai ketentuan agama,
Model busana tidak ketat, dan sesuai dengan tata tertib, Bahan busana
tidak transparan, tidak bergambar hal-hal yang dilarang agama, Tidak
boleh menggunakan aksesoris wanita bagi laki-laki, Tidak dibenarkan
mewarnai rambut, memakai wig dan bertato,Tidak memakai perhiasan
yang berlebihan). Menebar ukhuwah melalui (senyum, salam, dan sapa);
Membiasakan Adab yang Baik (Adab Masuk Sekolah, Adab di Luar Kelas,
Adab di Dalam Kelas, Adab Makan Minum, Adab Berbicara, Adab
Bergaul) Adanya komitmen setiap warga sekolah menampilkan citra
Islami, Melakukan berbagai kegiatan yang dapat mencerminkan suasana
keagamaan (Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Lomba Keterampilan
Agama, Pidato Keislaman / Khithobah al-Islamiah, Infaq Jum’at)
Organisasi Keislaman Siswa (Rohis).
Budaya kedisiplinan yang dilaksanakan di sekolah ini diwujudkan
dengan berbagai hal. Kedisiplinan kepala sekolah ditunjukkan dengan
datang ke sekolah lebih awal atau sebelum pukul 07.00 pagi. Untuk
meningkatkan kedisiplinan guru, kepala sekolah mengajak guru dan
karyawan untuk mematuhi peraturan dan memberi teladan pada siswa.
Biasanya setiap Senin sehabis upacara dilanjutkan rapat pembinaan satu
bulan sekali diadakan evaluasi untuk memperbaiki kinerja yang telah
dilakukan. Untuk mendisplinkan siswa, pihak sekolah juga mengadakan
razia di kelas secara insidental, Razia ini diadakan oleh BK dan tim
kedisiplinan.
SMA Negeri 12 Merangin sering menyelengarakan beberapa event
atau ajang untuk berprestasi dan berkompetisi dikalangan siswa SMA
Negeri 12 Merangin. Hal ini dilakukan sebagai upaya memupuk
75
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tumbuhnya semangat berprestasi dan berkompetisi di kalangan siswa
SMA Negeri 12 Merangin. Pihak sekolah memberikan penghargaan pada
siswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik
untuk mendapatkan semua itu tentulah dengan kerja keras dan banyak
membaca.
Yang paling menarik kepala sekolah SMA Negeri 12 Merangin
menanamkan jiwa kewirausahaan agar peserta didik mandiri dalam
kehidupan ini, ada beberapa usaha yang dikemukan pada sekolah ini
yaitu memelihara ikan dengan jumlah sebanyak 2 kolam karena kepala
sekolah memanfaatkan lahan kosong yang ada dibelakang sekolah,
pembuatan pupuk kompos, dan koperasi.
2) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
mengenai Budaya sekolah yang ada di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batanghari: a) keyakinan yaitu budaya religius tergambar dari
penjelasan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari bahwa
kebiasaan yang dilakukan dasarnya adalah keyakinan untuk Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batanghari selalu berupaya menanamkan
keyakinan dan selalu membina kepada para siswa bahwa lulusan dari
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari selain memiliki ilmu
pengetahuan dan pengalaman diharuskan memiliki kemampuan dalam
menjalankan ajaran agama seperti menjadi imam, memimpin Yasin Tahlil
Takhtim dan Doa, b) pembinaan terhadap anggota, tentunya untuk
menumbuhkan keyakinan menjadi kesadaran kemudian dilakukan menjadi
kebiasaan atau budaya harus adanya pembinaan terhadap anggota yaitu
para siswa diharuskan mampu menjadi imam, memimpin Yasin Tahlil
Takhtim dan Doa baru bisa tamat dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi,
c) memberikan contoh teladan dan toleransi,, dalam proses pembinaan
saya sebagai kepala sekolah harus mampu menjadi contoh bagi siswa
SMA Negeri 1 Batang hari dan berlaku adil pada siapapun d) Jujur Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari menyediakan fasilitas
tempat temuan barang hilang, transparansi dalam laporan keuangan,
secara berkala menyediakan kantin kejujuran dan menyediakan kotak
saran e) budaya disiplin untuk mencapai kedisiplinan kepala sekolah
menertipkan administrasi seperti memiliki catatan kehadiran, memberi
penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi, memiliki tata tertib
sekolah, membiasakan disiplin, menegakkan aturan dengan memberi
sanksi kepada warga sekolah yang melanggar aturan dan membiasakan
hadir tepat waktu serta memakai seragam sekolah sehingga bisa menjadi
budaya atau karakter Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari dan
siswa bersemangat dalam menanamkan budaya sekolah. f) konsisten, hal
ini dilakukan terus menerus agar tujuan tercapai, g), produktivitas kerja
yang tinggi dan 8)menerapkan sistem teknologi dan terampil berbahasa.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari mampu
memberikan perubahan, menjadi teladan dan meraih prestasi dalam
meningkatkan Budaya sekolah. Proses belajar yang baik di dukung
dengan lingkungan yang bersih dan sehat meningkatkan semangat belajar
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siswa serta mengamalkan ajaran-ajaran Agama dalam bentuk
pembiasaan prilaku yang akhirnya membudaya di Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batanghari kemudian menguasai teknologi dan terampil
dalam berbahasa.
3) Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Budaya di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
berdasarkan hasil observasi. 76 yang dilakukan peneliti sesuai dengan
indikator yang ditentukan, ada banyak Budaya atau prilaku warga Sekolah
yang sudah menjadi kebiasaan dikarenakan juga karena adanya nilai dan
norma yang harus dipatuhi, yaitu: a) Penerapan Tata Tertib siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi. b) Budaya relegius yang diterapkan
di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi yaitu setiap siswa wajib
mengucapkan atau menjawab salam dan bersalaman bila bertemu
dengan guru, karyawan, sesama siswa atau orang lain/tamu yang ada di
lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi Jambi. Berlaku
hormat dan santun baik-sebagai adik kelas maupun sebagai kakak kelas.
c) Pola perilaku siswa ketika masuk dalam Sekolah juga di atur dengan
baik dengan tujuan dapat membudaya begitu juga dalam menjaga
kebersihan yaitu setiap siswa memasuki pintu gerbang dengan tertib, bagi
siswa yang berjalan kaki menggunakan sisi kiri jalan dan bagi siswa yang
mengendarai kendaraan menggunakan sisi kanan jalan dengan
memperlambat laju kendaraannya. Setiap siswa memungut sampah yang
terlihat sepanjang jalan yang di laluinya mulai dari pintu gerbang hingga
ke kelas masing-masing dan menaruhnya di tempat sampah yang
tersedia.
d) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi melalui
penyampaian Wakil Kepala Bidang Kurikulum Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi Kota Jambi 77 proses pembelajaran yang baik dan
menyenangkan harus didahului dengan persiapan belajar yang baik pula,
guru mempersiapkan perangkat pembelajaran dan siswa-siswi berada di
Sekolah 10 (sepuluh) menit sebelum bel masuk berbunyi.
e) Setiap siswa menjaga kebersihan, kerapihan, dan ketertiban di
ruang kelas dan sekitarnya. Petugas Piket harian kelas bertanggung
jawab atas kebersihan kelas dan lingkungan sekitar kelasnya masingmasing. f) Siswa telah mempersiapkan segala kebutuhan belajar yang
diperlukan saat belajar. g) Setelah bel istirahat shalat berbunyi, setiap
siswa wajib menuju ke masjid. h) Lima menit sebelum bel pulang
berbunyi, setiap siswa sudah merapikan buku dan peralatan belajarnya,
dilanjutkan dengan membaca do'a penutup pelajaran.
Setiap siswa mengikuti semua kegiatan pembinaan yang telah
diprogramkan oleh sekolah, menjaga kebersihan dan kerapian
ruangannya masing-masing, merawat fasilitas/sarana yang disediakan di
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sekolah, tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tanpa seizin
Pembina.
d. Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam membina Budaya
Sekolah di Provinsi Jambi.
Kepemimpinan visioner kepala sekolah (SMA Negeri 12 Merangin,
SMA Negeri 1 Batang Hari dan SMA Negeri 3 Kota Jambi) dalam
pembinaan budaya sekolah untuk melakukan perubahan yang lebih baik,
yaitu dengan cara: 1). penentu arah (Direction Setter), pemimpin mesti
menyeleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan
lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengerahan
seluruh sumber daya organisasi. 2). agen perubahan (Agent of Change).
Dalam perannya sebagai agen perubahan, pemimpin visioner
bertangggung jawab untuk merangsang perubahan di lingkungan internal.
3).Juru Bicara (Spokesperson). Mampu mempromosikan keunggulan yang
dimiliki oleh sekolah 4). Pelatih (Coach) menggunakan kerjasama
kelompok untuk mencapai perpindahan perubahan serta sebagai
Pembangkit motivasi, BERPENGETAHUAN YANG LUAS SEHINGGA KREATIF PRODUKTIF DAN BERINOVASI DALAM MEMBANGUN SEKOLAH , MENGUBAH VISI
KEDALAM AKSI , MEMBAGUN HUBUNGAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL DAN
BERTANGGUNG JAWAB .
H.
1.
a.
1)
2)
3)
4)

b.

Penutup
Kesimpulan
Kepemimpinan Visioner sangat di perlukan pada era sekarang karena
Kehidupan kita sekarang berada pada revolusi industri ke 4 (empat)
yang ditandai dengan tekhologi yang canggih.
Kompetisi global yang mengharuskan orang melakukan perubahanperubahan.
Era global bisa membuat perilaku dan moral manusia serta nilai
akhlak yang dikesampingkan.
Kesadaran persaingan antar sekolah memilih sekolah yang bagus,
sekolah-sekolah yang buruk akan ditinggalkan. Oleh karena itu kepala
sekolah di tiga SMA Negeri tersebut meningkatkan kemampuan
berbahasa inggris, mandarin dan komputer bagi warga sekolah,
wirausaha dan meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama
yang dianut ini semua tercantum dalam misi dan program kerja dalam
rangka merealisasikan visi masa depan.
Kepala sekolah visioner yang berada di Provinsi Jambi (SMA Negeri
12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari dan SMA Negeri 3 Kota
Jambi) mampu meraih prestasi lokal dan nasional serta internasional
dibidang Agama, Akademik serta olahraga baik dari guru maupun dari
siswanya itu semua terjadi karena kepala sekolahnya sudah visoner
memiliki jiwa yang amanah dan keteguhan mengelola potensi sekolah
menjadi sekolah yang maju,Image kepemimpinan yang teruji untuk
menggerak arah sekolah ke depan seperti.
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1) sebagai Penentu Arah. Kepala sekolah menyeleksi dan menetapkan
sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan strategis, untuk
menyusun berbagai langkah menuju sasaran yang dapat diterima
sebagai suatu kemajuan riil oleh semua warga sekolah.
meningkatkatkan kegiatan akademis, olahraga dan agama.
2) Agen Perubahan. Kepala sekolah sudah bertanggung jawab untuk
merangsang perubahan di sekolah, misalnya kinerja guru dan tata
usaha sekolah, sumber daya dan fasilitas yang sudah bagus,
sehingga memungkinkan pencapaian sebuah visi di masa depan.
3) Juru Bicara. Kepala sekolah di tiga SMA Negeri tersebut sebagai
seorang pembicara yang terampil, pendengar yang penuh perhatian
dan pelaksana sekolah kemudian menjadi promotor dan negosiator
bagi sekolah yang dipimpinnya kepada pihak luar.
4) Coach (Pelatih), Kepala sekolah pada tiga SMA Negeri tersebut
adalah pembentuk tim yang memberdayakan semua warga sekolah
dalam organisasi sekolah “menghidupkan visi”, dan karenanya
berperan sebagai mentor dan teladan dalam berbagai usaha, yang
diperlukan untuk merealisasikan berbagai usaha yang diperlukan
untuk merealisasikan visi tersebut. Untuk menjadi seorang pelatih
yang efektif, kepala sekolah SMA Negeri tersebut memberi tahu
semua warga sekolah, apa artinya visi bagi warga sekolah, dan apa
yang akan dilakukan untuk merealisasikannya.
5) BERPENGETAHUAN YANG LUAS SEHINGGA KREATIF -PRODUKTIF DAN
BERINOVASI DALAM MEMBANGUN SEKOLAH .
6) MENGUBAH VISI KEDALAM AKSI, VISI TIDAK HANYA DIJADIKAN PAJANGAN
TETAPI DIIMPLEMENTASIKAN DALAM KEGIATAN SEHARI -HARI.
7) MEMBAGUN
HUBUNGAN (INTERNAL ) MEMILKI HUBUNGAN YANG
HARMONIS DENGAN WARGA SEKOLAH MAUPUN (EKSTERNAL ) DENGAN
ATASAN ATAU YANG BERPENGARUH DALAM MEMAJUKAN SEKOLAH .
8) BERTANGGUNG JAWAB PENUH TERHADAP SEMUA APA YANG TERJADI
DAN BERANI MENGAMBIL RESIKO.
9) Memilki JIWA KEWIRAUSAHAAN
10) MENGUASAI TEKHNOLOGI DAN TERAMPIL BERBAHASA
11) INTEGRITAS KEPRIBADIAN MUSLIM YANG TINGGI
c. Pembinaan budaya sekolah berupa fisik dapat dilihat dari
perlengkapan sarana dan prasarana yang lengkap oleh kepala
sekolah, budaya keagamaan dapat dilihat dari matrikulasi bacaan AlQuran, pelatihan Adzan, sholat berjamaah, Berpakaian Islami (Busana
harus menutup aurat sesuai ketentuan agama), Model busana tidak
ketat, dan sesuai dengan tata tertib, Bahan busana tidak transparan,
tidak bergambar hal-hal yang dilarang agama, Tidak boleh
menggunakan aksesoris wanita bagi laki-laki, Tidak dibenarkan
mewarnai rambut, memakai wig dan bertato,Tidak memakai perhiasan
yang berlebihan), harus selalu Menebar ukhuwah melalui (senyum,
salam, dan sapa); Membiasakan Adab yang Baik (Adab Masuk
Sekolah, Adab di Luar Kelas, Adab di Dalam Kelas, Adab Makan
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Minum, Adab Berbicara, Adab Bergaul) Adanya komitmen setiap
warga sekolah menampilkan citra Islami, Melakukan berbagai
kegiatan yang dapat mencerminkan suasana keagamaan (Peringatan
Hari Besar Islam (PHBI), Lomba Keterampilan Agama, Pidato
Keislaman, Infaq Jum’at) Organisasi Keislaman Siswa (Rohis) dan
baca yasin setiap hari jumat. Budaya Kedisplinan dan Pelaksanaan
Tata Tertib, Tata tertib tersebut disosialisasikan pada seluruh warga
sekolah baik secara tertulis ataupun lisan. Budaya Berprestasi dan
Berkompetisi, sering menyelengarakan beberapa event atau ajang
untuk berprestasi dan berkompetisi dikalangan siswa. Ini sudah
terbukti sekolah tersebut meraih prestasi tingkat nasional dan
internasional, sifat jujur dan tanggung jawab, dapat mengambil
keputusan, dan terbiasa menjaga kebersihan. Sikap toleransi
terhadap warga sekolah, Produktivitas kerja dilaksanakan sesuai
dengan tugasnya masing-masing. Konsisten dalam mencapai tujuan
sekolah, Sistem teknologi dan Penerapan bahasa, Pelaksanaan
usaha dalam bentuk memelihara ikan.
d. Kepemimpinan visioner kepala sekolah (SMA Negeri 12 Merangin,
SMA Negeri 1 Batang Hari dan SMA Negeri 3 Kota Jambi) dalam
pembinaan budaya sekolah untuk melakukan perubahan yang lebih
baik, yaitu dengan cara: 1) penentu arah (Direction Setter), pemimpin
mesti
menyeleksi
dan
menetapkan
sasaran
dengan
mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi
tujuan pengerahan seluruh sumber daya organisasi. 2) agen
perubahan (Agent of Change). Dalam perannya sebagai agen
perubahan, pemimpin visioner bertangggung jawab untuk
merangsang perubahan di lingkungan internal. 3) Juru Bicara
(Spokesperson). Mampu mempromosikan keunggulan yang dimiliki
oleh sekolah 4) Pelatih (Coach) menggunakan kerjasama kelompok
untuk mencapai perpindahan perubahan serta sebagai Pembangkit
motivasi, BERPENGETAHUAN YANG LUAS SEHINGGA KREATIF -PRODUKTIF
DAN BERINOVASI DALAM MEMBANGUN SEKOLAH , MENGUBAH VISI
KEDALAM AKSI , MEMBAGUN HUBUNGAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL
DAN BERTANGGUNG JAWAB .
2. Implikasi
Karakteristik kepemimpinan visioner merupakan kesinambungan
dari kepemimpinan terdahulu yaitu sebagai juru bicara, agen perubahan,
penentu arah, pelatih, BERPENGETAHUAN YANG LUAS SEHINGGA KREATIF PRODUKTIF DAN BERINOVASI DALAM MEMBANGUN SEKOLAH , MENGUBAH VISI
KEDALAM AKSI , MEMBAGUN HUBUNGAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL DAN
BERTANGGUNG JAWAB . Sedangkan berdasarkan hasil dari penelitian yang
dilakukan peneliti yaitu kepemimpinan visioner dalam membina budaya
sekolah menurut hasil penelitian peneliti harus adanya pengembangan
teori yang sudah ada untuk melakukan pembinaaan budaya sekolah: 1)
Memiliki integritas kepribadian muslim sebagimana Rasulullah SAW
sebagai pemimpin yaitu benar atau mampu bersikap jujur, cerdas yaitu
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memiliki kemampuan pendidikan dan pengalaman yang baik, bertanggung
jawab dengan apa yang sudah dilakukan dan memperjuangkan amanah
untuk mencapai perubahan yang baik, menyampaikan kebenaran dan
mencegah kepada yang munkar dalam melakukan perpindahan untuk
perubahan yang lebih baik, 2) memiliki jiwa kewirausahaan 3) menguasai
teknologi dan terampil berbahasa.
3. Rekomendasi
Hasil penelitian disertasi ini, peneliti rekomendasikan khusus kepada:
a. Kepala SMA Negeri 12 Merangin
b. Kepala SMA Negeri 1 Batang Hari
c. Kepala SMA Negeri 3 Kota Jambi
d. Kepala Sekolah dan Sekolah se-Provinsi Jambi
Selanjutnya Kepada:
a. Gubernur Provinsi Jambi
b. Walikota Jambi
c. Bupati se-Provinsi Jambi
d. Kepala Dinas se-Pemerintahan Provinsi Jambi, Pimpinan Lembaga
Pendidikan Nonformal, Perusahaan dan Organisasi Masyarakat
4. Saran
Saran dari penelitian ini:
a. Agar kepemimpinan visioner kepala sekolah dapat diterapkan di
sekolah lainnya.
b. agar kepala sekolah visioner konsisten dalam pembinaan budaya
sekolah.
c. agar pemerintah lebih meningkatkan lagi pelatihan atau seminar
tentang kepemimpinan kepala sekolah dan ke tiga kepala sekolah
bisa dijadikan tutor bagi kepala sekolah yang lainnya.
5. Kata penutup
Disertasi ini semoga bermanfaat, menjadi bahan kajian teoritis dan
praktis bagi peneliti selanjutnya, dapat diterapkan di sekolah untuk
membina budaya sekolah yang relegius, disiplin, memiliki kerja sama yang
baik, peningkatan prestasi dan menjadi teladan bagi sekolah-sekolah
lainnya dan bermanfaat dunia dan akhirat.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Persoalan kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam dunia
pendidikan, adalah persoalan yang selalu menarik untuk dibicarakan dan
dikaji sebab,

pendidikan menyangkut kepentingan

banyak orang,

kompleks, dinamis sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat.
Kepemimpinan di lembaga pendidikan, dijadikan sebagai acuan
utama untuk mengukur sejauh mana lembaga pendidikan tersebut baik
atau tidak, maju atau tidak, bermutu atau tidak berbudaya atau tidak dan
lain sebagainya. Permasalahan kepemimpinan di lembaga pendidikan
sungguh perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Oleh sebab itu,
meskipun telah banyak teori mengenai kepemimpinan masih saja
persoalan kepemimpinan menjadi lapangan yang sangat luas untuk
dieksplorasi. Kita masih memungkinkan menggali dan menemukan cara
terbaik untuk menjadi seorang pemimpin. Akhir-akhir ini, para ahli berhasil
mengembangkan

dan

meluncurkan

berbagai

model

atau

gaya

kepemimpinan dalam memperbaiki pengelolaan institusi pendidikan.
Salah satu gaya kepemimpinan yang secara kontekstual dinilai relevan
dengan dunia pendidikan sekarang adalah kepemimpinan visioner.
Pada era globalisasi ini perlu dikembangkan kepemimpinan bervisi
yang

dapat

pendidikan

mengakomodasi

akan

kepemimpinan yang

pemberdayaan
bervisi

kebutuhan
dan

tersebut

dan

tuntutan

kemandirian.

Kekuatan

tentu

akan

menghasilkan

berbagai kebijakan dan operasionalisasi kerja yang dibimbing oleh visi
sebagai dasar pencapaian tujuanya. Visi yang dijalankan secara konsisten
lebih berorientasi pada mutu baik proses maupun hasil pendidikan.
Dengan demikian hal penting yang memposisikan diri sebagai komponen

1
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yang memberikan peningkatan dalam pembinaan budaya sekolah yang
baik di era sekarang adalah Visionary Leadership.
Pemimpin yang memiliki kegesitan, kecepatan serta mampu
beradaptasi dalam membawa jalannya organisasi memiliki peran yang
penting dalam menghadapi kondisi organisasi yang senantiasa mengalami
perubahan. Sebab, fleksibelitas organisasi pada dasarnya merupakan
karya orang-orang yang mampu bertindak proaktif, kreatif, inovatif dan
non konvensional. Pribadi-pribadi seperti inilah yang dibutuhkan sebagai
pemimpin organisasi saat ini. Seorang pemimpin adalah inspirator
perubahan dan visioner, yaitu memiliki visi yang jelas ke arah mana
organisasi akan di bawa, oleh karena itu kepemimpinan memiliki
kedudukan yang menentukan dalam organisasi.
Kepemimpinan pendidikan yang diperlukan saat ini adalah
kepemimpinan yang didasarkan pada jati diri bangsa yang hakiki
bersumber

dari

mengantisipasi

nilai-nilai

budaya

perubahan-perubahan

dan
yang

agama,
terjadi

serta
dalam

mampu
dunia

pendidikan khususnya dan umumnya atas kemajuan-kemajuan yang
diraih di luar sistem sekolah.
Terlepas dari pentingnya kepemimpinan di atas, para ahli
menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam pendidikan di Indonesia
kurang mendapat perhatian bahkan tidak sedikit pemimpin-pemimpin
pendidikan karbitan atau amatiran yang tidak memiliki visi dan misi yang
jelas tentang lembaga pendidikan atau sekolah yang dipimpinnya. 1
Kepemimpinan yang memiliki visi (Visionary Leadership) yaitu
kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada masa depan yang
penuh tantangan, menjadi agen perubahan (agent of change) yang unggul
dan menjadi penentu arah organisasi yang tahu prioritas, menjadi pelatih
yang profesional dan dapat membimbing personil lainnya ke arah
profesionalisme kerja yang diharapkan. Pemimpin yang bervisi merupakan
1 E.

Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara,
2013), Hlm.17.
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syarat kepimimpinan di masa sekarang, dimana organisasi harus
menampilkan kekuatan dan ciri khas budayanya menuju kualitas
pendidikan yang diharapkan.2
Terbentuknya visi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan,
pengalaman professional, interaksi dan komunikasi, penemuan keilmuan
serta kegiatan intelektual yang membentuk pola pikir (mindset) tertentu,
Visi merupakan peluru bagi kepemimpinan visioner. Visi berperan dalam
menentukan masa depan organisasi apabila diimplementasikan secara
komprehensif. Dengan demikian visi terbentuk dari perpaduan antara
inspirasi,

imajinasi

insight,

nilai-nilai

informasi,

pengetahuan

dan

judgement.
Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum
dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari
pribadi, berdua, keluarga bahkan sampai umat manusia atau kelompok.
Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi
terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di
dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Kepemimpinan Islam, sudah
merupakan fitrah bagian setiap manusia yang sekaligus memotivasi
kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi Allah untuk menjadi
khalifah Allah (wakil Allah) di muka bumi. Allah berfirman dalam surah AlBaqarah ayat 30 yaitu:

َٰٓ
ٗۖ
ُض َخ ِليفَة قَالُ َٰٓواْ أَت َۡج َع ُل فِي َها َمن ي ُۡف ِس ُد فِي َها َويَ ۡس ِفك
ِ ل فِي ۡٱۡل َ ۡرٞ َوإِ ۡذ قَا َل َربُّكَ ِل ۡل َملَئِ َك ِة إِنِي َجا ِع
)٣٠ :ِس لَ ۖٗكَ قَا َل إِنِ َٰٓي أ َ ۡعلَ ُم َما ََل ت َعۡ لَ ُمون)البقرة
ِ
ُ سبِ ُح بِ َحمۡ دِكَ َونُقَد
َ ُٱلد َما َٰٓ َء َون َۡح ُن ن

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui" (Al-Baqarah: 30).3
2

Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012),
Hlm.194-195.
3 Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm. 6.
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Maksud ayat diatas adalah yang akan mewakili aku dalam
melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan Ku padanya, yaitu
Adam. 4 Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari
wewenang yang dianugerahkan Allah SWT, makhluk yang diserahi tugas
yakni Adam as dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas yakni
bumi yang terhampar ini.5
Jika kita memperhatikan teori-teori tentang fungsi dan peran
seorang pemimpin yang digagas dan dilontarkan oleh pemikir-pemikir dari
dunia Barat, maka hanya ditemukan bahwa aspek kepemimpinan itu
sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas maupun kegiatan
mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi secara horizontal
semata.
Konsep Islam, kepemimpinan sebagai sebuah konsep interaksi,
relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan
mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam
teori-teori

manajemen,

fungsi

pemimpin

sebagai

perencana

dan

pengambil keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan motivasi,
pengawasan dan lain-lain.6
Manusia yang berjiwa pemimpin akan dapat mengelola diri,
kelompok dan lingkungan dengan baik khususnya dalam pendidikan,
seorang pemimpin memiliki peran kerena pemimpin pada hakikatnya
adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi
prilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaannya.
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi
bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan,
sebagai pemimpin nanti diminta pertanggung jawaban atasnya.

4

Imam Jalaluddin Al-MaHlmli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Terjemahan Tafsir
Jalalain, Jilid 1, Cet ke 6 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), Hlm.17.
5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Volume 1, Cet ke 10 ( Jakarta: Lentera Hati,
2008), Hlm.142.
6 Aunur Rohim Fakih dkk, Kepemimpinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), Hlm.3-4.
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Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah
proses mempengaruhi orang lain dan proses memfasilitasi usaha
induvidual dan kolektif untuk menyelesaikan sasaran bersama. 7 Serta
kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain untuk memehami
dan menyetujui apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan
bagaimana melakukan tugas itu, serta proses untuk memfasilitasi upaya
individu dan kolektif guna mencapai tujuan bersama.8 James menyatakan
bahwa Leadership is not about personality; its about behavior.

9

(Kepemimpinan bukan tentang kepribadian; perilaku tentang nya).
Berdasarkan

pengertian

kepemimpinan

di

atas

maka

kepemimpinan merupakan sebuah proses mempengaruhi seseorang
tanpa paksaan, menciptakan visi dan mengubahnya menjadi aksi, dan
memotivasi orang lain, serta bertanggung jawab dalam merealisasi visi
tersebut untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan.
Kemudian Visioner adalah orang yang memiliki wawasan ke depan,
berusaha menggambarkan sesuatu hal berbasis kemasa depan dan
berusaha menunjukkan kekuatan untuk bertahan ketika mengalami
kemunduran atau kegagalan.10
Senada dengan itu Robbins juga menyatakan kepemimpinan
visioner adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan
realistis, kredibel, menarik visi masa depan bagi suatu organisasi atau unit
organisasi yang tumbuh dari dan meningkatkan pada saat ini.

11

Sedangkan menurut Seth Kahan menjelaskan bahwa kepemimpinan
visioner melibatkan kesanggupan, kemampuan, kepiawaian yang luar
biasa untuk menawarkan kesuksesan dan kejayaan pada masa depan.
Seorang pemimpin visioner mampu mengantisipasi segala kejadian yang
7

Schermerhorn dkk, Orgazational Behavior (America: Jhon Wiley and Sons, Inc, 2010),
Hlm. 306.
8 Gary Yukl, Leadership in Organization (America: Pearson Prentice Hlml, 2010), Hlm.26.
9 James M. Kouzes dan Barry Z. Posner, The Leadership CHlmlange (America: Jhon
Wiley and Son Inc, 2007), Hlm.15.
10Warren Bennis, On Becoming a Leader (New York: Addison Wesley, 1994), Hlm. 39.
11 Stephen Robbins, Organizational Behavior: Concept, Controversies, and Applications
(Prentice-Hlml International, Inc., Upper Saddle River New Jersey:1996),Hlm.375.

6

mungkin timbul, mengelola masa depan dan mendorong orang lain untuk
berbuat dengan cara-cara yang tepat.12
Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan kepemimpinan
visoner Kepala Sekolah dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Kepala
Sekolah

yang

memiliki

kemampuan

untuk

menciptakan

dan

mengartikulasikan visi masa depan secara realistik serta menarik tentang
masa depan organisasi yang terus tumbuh dan meningkat. adapun
indikatornya yaitu penentu arah, agen perubahan, juru bicara, pelatih,
pengetahuan yang luas,

mengubah visi kedalam aksi, Membagun

hubungan dan bertanggung jawab.
Kepemimpinan

visioner

semakin

terasa

urgensinya

untuk

diterapkan dalam lembaga pendidikan, terutama sekali pada sekolah,
mengingat sekolah-sekolah kita sekarang tengah mendapat hantaman
yang dahsyat dari kekuatan eksternal seperti politik, ekonomi, sosial dan
kultural yang langsung atau tidak membonceng dalam informasi media
masa. apalagi budaya sekolah menjadi fenomena yang menarik, karena
keyakinan dan kepercayaan yang mendalam berkembang di sekolah
tercermin pada pandangan, sikap dan perilaku khas dari warga sekolah,
yang dapat menumbuhkan semangat membangun karakter peserta didik.
Meskipun kondisi ekstenal itu terkadang bersifat memberi peluang
untuk berkembang, namun seringkali justru bersifat menghambat atau
paling kurang melahirkan tantangan baru dalam pendidikan kita. Selain
itu, dunia pendidikan kita juga dihadapkan dengan perubahan kebijakan
yang senantiasa tidak diiringi dengan pemahaman yang utuh. Seperti
munculnya budaya asing, pengaturan pembiayaan serta pergantian
kurikulum yang seringkali membuat kebingungan dalam implementasinya
sehingga mengundang munculnya tantangan internal sekolah.
Walaupun dengan kondisi diatas ada beberapa Sekolah Menengah
Atas di Provinsi Jambi yang mampu bertahan dan berkembang sampai
12
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saat ini karena keunikan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh sekolah
lainnya adalah budaya sekolah (school culture) yang kokoh, dan tetap
eksis. Keterlibatan orang tua dalam menunjang kegiatan akademik dan
kesiswaan, keteladanan kepala sekolah, guru, dan prestasi siswa adalah
tiga hal yang menyuburkan budaya sekolah, itu semua disebabkan oleh
kepala sekolahnya yang visioner.
Adapun study pendahuluan yang dilakukan peneliti di tiga sekolah
yang ada di Provinsi Jambi wilayah barat, selatan dan tengah yaitu
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota jambi
banyak terdapat keunggulan yang dapat diamati dari hasil observasi,
wawancara dengan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha, di antaranya
adalah: lingkungan sekolah terletak di kota dan kabupaten sehingga
aktifitas sekolah sangat dekat lingkungan masyarakat sekitar dan
masyarakat menjadi bahagian besar dari setiap kegiatan dan kemajuan
yang diraih sekolah. Selalu ada usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah
dalam meningkatkan kualitas para guru dengan mengikuti berbagai
kegiatan pelatihan tingkat Kabupaten, Kota bahkan Provinsi serta
Nasional.13 Secara terperinci hasil Studi pendahuluan yang dilakukan oleh
peneliti yaitu:
Pertama: Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin terletak di
Jalan Mojo Pahit, Desa Pinang Merah, Kec. Pamenang Barat, Kab.
Merangin, Provinsi Jambi. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
berada di Desa Pinang Merah yang mana masyarakatnya sangat peduli
terhadap pendidikan dapat dibuktikan dengan program Pembangunan
Sekolah

oleh

Masyarakat

direspon

positif,

melalui

komite

dan

Pemerintahan Desa telah diserahkan sebidang tanah untuk perluasan
pembangunan fasilitas sekolah yang bermanfaat guna menunjang
kegiatan pendidikan serta kegiatan lainnya.

13
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Jumlah guru yang terdapat di Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Merangin 14 orang PNS, 5 orang honor daerah, 26 orang honor komite
dan 13 orang tenaga kependidikan, jumlah siswa 1041 orang dengan
Akreditasi sekolah A (97,49) kemudian sekolah ini selain memiliki visi dan
misi jelas juga memiliki program kerja yang bagus, juga memiliki siswa
siswi yang berprestasi di bidang akademik, seni dan olahraga seperti juara
1 karate Sumatra open tingkat nasional atas nama M. Ikhfan tahun 2016
serta mendapat juara 2 lomba sekolah sehat tingkat nasional Tahun
2015.14
Semua itu tidak terlepas dari pembinaan kepala sekolah Bapak Drs.
Herunoto, MM, yang mana beliau juga memiliki prestasi peserta terbaik 3
instruktur nasional guru seni budaya 2016, peserta terbaik Program Bench
Marking Networking tahun 2013 dan Juara 1 Kepala Sekolah Berwawasan
Lingkungan Tahun 2011 dan masih banyak prestasi lainnya.15
Setelah itu Sekolah Menengah Atas Negeri 12 ini juga Memiliki
kerja sama dengan pihak lain salah satunya adalah bekerjasama dengan
Sekolah Tinggi Industri Padang tentang Pendidikan Karir di Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 merangin, dengan Kodim 0420/ Sarko
kerjasama

bidang

pembinaan

pendidikan

karakter

melalui

saka

wirakartika, Polres Merangin kerjasama bidang pembinaan kegiatan saka
bhayangkara, badan lingkungan hidup kerjasama bidang pembinaan dan
pengembangan kualitas pengetahuan dasar tentang lingkungan hidup dan
sekolah lain yang ada di Kabupaten Merangin.16
Kemudian salah satu poin penting yang terdapat disekolah
Menengah Atas Negeri 12 ini seluruh warga sekolah ramah dengan
siapapun dan nuansa Islamnya terlihat seperti mengucapkan salam,
saling bersalaman antar sesama. 17 Kepala sekolah bertanggung jawab
penuh dan memberi contoh yang baik kepada anggotanya seperti datang
14
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lebih awal, membersihkan ruangan sendiri, dan memberi motivasi kepada
seluruh warga disekolah tersebut

serta selalu memiliki inovasi,

inspirasional, dan menggugah, mengelola mimpi menjadi kenyataan
sesuai dengan program sekolah yang sudah ditetapkan.
Mampu mengubah visi kedalam aksi (dia dapat merumuskan visi
kedalam misinya yang selanjutnya dapat diserap anggota organisasi yang
menjadi acuan setiap melangkah kedepan) contoh sekolah tersebut
memiliki peraturan sekolah. Berwawasan ke masa depan contoh kepala
sekolah, guru dan siswa-siswi memiliki prestasi yang baik.
Kepala sekolah tersebut juga juga sebagai agen perubahan dengan
Berani bertindak dalam meraih tujuan, penuh percaya diri, tidak peragu
dan selalu siap menghadapi resiko. Serta penentu arah dengan Mampu
memotivasi dan menggalang orang lain untuk bekerja sama dalam
menggapai tujuan. Berpegang erat kepada nilai-nilai spritual yang
diyakininya dan memperkuat budaya yang ada pada sekolah. Membagun
hubungan secara efektif. Innovative, proaktif, dan selalu belajar.18
Kedua: Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari terletak di
Jalan Jenderal A. Yani No.1, Kec. Muaro Bulian, Kab. Batang Hari,
Provinsi Jambi, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari ini berada
dilingkungan perkantoran yang suasananya mendukung program sekolah
sehingga situasi sosial dan budaya sekolah sangat mudah dibentuk.
Jumlah guru yang terdapat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang
Hari 38 orang PNS, 22 orang honor, dan 8 orang tenaga kependidikan,
jumlah siswa 939 orang dengan Akreditasi sekolah A (95).19
Kemudian sekolah ini memiliki visi

dan misi yang jelas serta

Memiliki program kerja yang jauh kedepan (Menjadi Sekolah Standar
Nasional/SSN, Mengembangkan Sikap dan Kompetensi Keagamaan,
Mengembangkan

Potensi

Siswa

Berbasis

Multiple

Intelligance,

Mengembangkan Budaya daerah, Mengembangkan Kemampuan bahasa
18
19
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dan Teknologi Informasi, Meningkatkan Daya serap Ke Perguruan Tinggi
Favorit) serta mempunyai Siswa-siswi yang berprestasi di akdemik, seni
dan olahraga seperti Juara 1 Lomba Cerdas Cermat AIDS Tingkat Kota
Bandung dalam Acara AIDS Sedunia, Juara Pertama Liga Pendidikan
Pelajar (LPP), Juara I Top skor dan Juara I Tim Foreplay pada gelar Liga
Pendidikan Pelajar (LPP) tingkat provinsi Jambi tahun 2016 serta juara
umum O2SN 2016 kabupaten Batang Hari, dan masih banyak prestasi
lainya.20
Kemuadian Sekolah Menengah Atas 1 Batang Hari Memiliki kerja
sama dengan pihak lain diantaranya 1) Teacher Clearing House dengan
SMA Negeri 5 Bekasi. Merupakan kerjasama antar guru mata pelajaran
untuk peningkatan kualitas guru dan pembelajaran. Dilaksanakan melalui
media komunikasi telepon dan internet. 2) Clearing House dengan The
Manor CE Primary School South Gloucestershire, UK. Satu kerjasama
yang diprakarsai oleh Depdiknas dan British Council untuk peningkatan
kualitas pendidikan. 21 Yang perlu diperhitungkan sekolah ini Welcome
dengan siapapun tidak ada yang disembunyikan atau yang

ditutup-

tutupi.22 Kepala sekolah bertanggung jawab penuh dan memberi contoh
yang baik kepada seluruh warga sekolah seperti datang paling awal,
selalu mengontrol, dan memberi motivasi kepada kepada seluruh warga
disekolah tersebut

serta selalu memiliki inovasi, inspirasional, dan

menggugah, mengelola mimpi menjadi kenyataan.
Mampu mengubah visi kedalam aksi (dia dapat merumuskan visi
kedalam misinya yang selanjutnya dapat diserap anggota organisasi yang
menjadi acuan setiap melangkah kedepan) contoh sekolah tersebut
memiliki peraturan sekolah. Berwawasan ke masa depan contoh kepala
sekolah, guru dan siswa-siswi memiliki prestasi yang baik.
Kepala sekolah tersebut juga sebagai agen perubahan dengan
Berani bertindak dalam meraih tujuan, penuh percaya diri, tidak peragu
20
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dan selalu siap menghadapi resiko. Serta Mampu memotivasi dan
menggalang orang lain untuk bekerja sama dalam menggapai tujuan.
Berpegang

erat

kepada

nilai-nilai

spritual

yang

diyakininya

dan

memperkuat budaya yang ada pada sekolah. Membagun hubungan
(relationship) secara efektif. Innovative, proaktif, dan selalu belajar.23
Ketiga: Sekolah Menengah Atas Negeri 3 kota jambi yang terletak
di jalan Guru Mukhtar Jelutung, Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi,
Provinsi Jambi, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 kota jambi berada di
tengah pemukiman penduduk yang menjalankan roda perekonomianya
dengan beragam usaha, yang suasananya mendukung program sekolah
sehingga situasi sosial dan budaya sekolah sangat mudah dibentuk.
Jumlah guru 46 orang adalah berstatus guru PNS, 9 orang sebagai guru
honorer, 5 orang pegawai TU PNS dan 3 orang honorer, 1 orang Pegawai
Pustaka PNS dan 1 orang honorer, 1 orang bendahara komite honorer, 5
orang petugas kebersihan dan perawatan honorer dan 2 orang kemanan
dan penjaga sekolah honorer. jumlah siswa 805 orang dengan Akreditasi
sekolah A (96, 26), Memilki visi dan misi yang jelas serta Memiliki program
kerja yang baik. 24
Peserta didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi ini
memiliki banyak prestasi dibidang akademik, seni dan olahraga adapun
Prestasi yang diperoleh SMA Negeri 3 Kota Jambi tahun ajaran 20132014, pertama prestasi tingkat internasional, seleksi pertukaran pelajar
Asia Tenggara ke Amerika. Masuk 10 besar nasional dalam perlombaan
penulisan kreatif kependudukan kategori remaja yang diselenggarakan
BKBN Nasinal tahun 2013. Torehan prestasi Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi menjadi finalis FLS2N baca puisi dan mendapatkan
juara harapan 2 Nasional dalam lomba cipta puisi yanga diadakan oleh
Kemendiknas RI di Medan. Mendapatkan juara 2 pada lomba karya tulis
ilmiah Sumatera dan Jawa yang diselenggarakan oleh UNP Padang pada
23
24
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Oktober 2013, Masih banyak prestasi yang diraih SMA Negeri 3 Kota
Jambi di Kota dan Provinsi Jambi. Sekolah ini telah mendapatkan prestasi
dari lokal, provinsi, nasional bahkan internasional.25
Kemudian Memiliki kerjasama dengan pihak lain Kerja sama
dengan Orang Tua, dengan Alumni, Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi
(Universitas Jambi dalam pelaksanaan PPL

Mahasiswa/Penelitan

Mahasiswa, IAIN STS Jambi dalam kegiatan peningkatan Imtaq siswa dan
Universitas Batang Hari Jambi PPL /Penelitian mahasiswa), Kerjasama
dengan LPMP Jambi bantuan tenaga ahli dalam peningkatan professional
tenaga pendidik, Kerjasama dengan LSM SIKOK penyuluhan Kesehatan
Reproduksi Remaja, Kerjasama dengan Lembaga Psikologi Jambi dalam
bantuan tenaga ahli untuk test IQ siswa baru, Babinsa Jelutung untuk
melatih PBB Siswa Baru, BRI Syariah tabubangan sekolah dan BTN
tabungan sertifikasi guru dan siswa.26 Serta para karyawan dan para guru
Welcome dengan siapapun.27 Kepala sekolah bertanggung jawab penuh
dan memberi contoh yang baik kepada seluruh warga sekolah seperti
datang paling awal, selalu mengontrol, dan memberi motivasi kepada
kepada seluruh warga disekolah tersebut serta selalu memiliki inovasi.
inspirasional, dan menggugah, mengelola mimpi menjadi kenyataan.
Mampu mengubah visi kedalam aksi (dia dapat merumuskan visi
kedalam misinya yang selanjutnya dapat diserap anggota organisasi yang
menjadi acuan setiap melangkah kedepan) contoh sekolah tersebut
memiliki peraturan sekolah. Berwawasan ke masa depan contoh kepala
sekolah, guru dan siswa-siswi memiliki prestasi yang baik. Kepala sekolah
tersebut juga Berani bertindak dalam meraih tujuan, penuh percaya diri,
tidak peragu dan selalu siap menghadapi resiko. Serta penentu arah
dengan memotivasi dan menggalang orang lain untuk bekerja sama
dalam menggapai tujuan. Berpegang erat kepada nilai-nilai spritual yang

25
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diyakininya dan memperkuat budaya yang ada pada sekolah. Membagun
hubungan secara efektif. Innovative, proaktif, dan selalu belajar.28
Dari ketiga sekolah tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala
sekolah dapat dikatagorikan sudah memiliki kepemimpinan visioner yang
dilakukan oleh kepala sekolah dalam memimpin karena sudah terlihat dari
keunggulannya baik dari segi visi misi, program kerja, prestasi, mitra kerja,
Penentu arah, bertanggung jawab, selalu action, hubungan sosial dan
memiliki wawasan kedepan.
Pemimpin yang bervisi merupakan syarat kepimimpinan di era
sekarang, dimana organisasi harus menampilkan kekuatan dan ciri khas
budayanya menuju kualitas pendidikan yang diharapkan. 29 Yang mana
Pendidikan adalah satu proses pembudayaan, yaitu menanamkan nilainilai dan norma-norma dalam tatanan kehidupan berbangsa dan
bernegara, menjadikan manusia menjadi mahkluk yang berbudi luhur dan
berbudaya.
Budaya sekolah tidak dapat dipisahkan dengan kepemimpinan
dalam organisasi karena budaya tumbuh dan berkembang bersama
pendiri dan pemimpin organisasi yang kuat. Peranan budaya sekolah
sangat menentukan bagi pencapaian tujuan organisasi, sebagai contoh
perusahaan yang menekankan pada budaya dapat meningkatkan
pendapatan rata-rata 682%, sedang yang kurang memperhatikan budaya
hanya meningkat 166% dalam kurun waktu 11 tahun yang dikutip wibowo
dalam buku (jhon P. Kotter dan James L. Heskett,).30
Pada dasarnya budaya sekolah sama dengan budaya organisasi
lainnya, namun sekolah mempunyai fokus terhadap menyediakan
pembelajaran bermutu bagi peserta didiknya, yang mana hal tersebut
menjadi pembeda sekolah dengan organisasi lainnya. Budaya sekolah
dapat tercermin dalam nilai yang dianutnya, sikap yang dimilikinya,
28
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kebiasan-kebiasaan yang ditampilkannya dan tindakan yang ditunjukkan
oleh seluruh personel sekolah yang membentuk satu kesatuan khusus
dari sistem sekolah.31
Menurut Edgar Schein Budaya adalah suatu pola asumsi dasar
yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena
mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi
internal, yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan
secara layak dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara
yang dipersepsikan, berpikir dan dirasakan dengan benar dalam
hubungan dengan masalah tersebut.32
Budaya adalah suatu konsep yang membangkit minat dan
berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa,
mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budanya
dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang
menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat.33
Berdasarkan uraian teori diatas yang dimaksud budaya yaitu
merupakan aturan main untuk bergaul atau pola kegiatan manusia yang
secara sistematis diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai
proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling
cocok dengan lingkungannya, baik itu norma, perilaku, pengetahuan,
kesepakatan dan nilai yang khusus melekat untuk mencapai tujuan hidup
munusia.
Kemudian istilah sekolah ialah organisasi resmi/formal dengan
beberapa persamaan karakteristik dalam organisasi. 34 Budaya sekolah
dapat didefinisikan sebagai pola historis ditransmisikan makna yang
mencakup norma-norma, nilai-nilai, keyakinan, upacara, ritual, tradisi dan

31
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mitos dipahami, mungkin dalam berbagai derajat, oleh anggota komunitas
sekolah. Sistem ini makna sering membentuk apa yang orang pikirkan dan
bagaimana mereka bertindak.35
Willard Waller menyatakan budaya sekolah adalah setiap sekolah
mempunyai budayanya sendiri, yang berupa serangkaian nilai, norma,
aturan moral, dan kebiasaan, yang telah membentuk perilaku dan
hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya.

36

Deal dan Kent

mendefinisikan budaya sekolah sebagai keyakinan dan nilai nilai milik
bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan sebagai warga suatu
masyarakat. Kualitas kehidupan sekolah, baik yang terwujud dalam
kebiasaan kerja maupun kepemimpinan dalam hubungan tersebut tumbuh
dan berkembang berdasarkan spirit dan keyakinan tertentu yang dianut
sekolah.37
Mc Brien dan R.S Brandt mendefinisikan budaya sekolah adalah
sekumpulan nilai, budaya, praktik keselamatan dan struktur organisasi di
sekolah yang menyebabkannya berfungsi dan bereaksi dengan cara
tertentu.38 Stolp dan Smith mendefenisikan Budaya sekolah adalah pola
sejarah bermakna yang dipancarkan mencakup norma, nilai, kepercayaan,
upacara, ritual, tradisi dan mitos yang dipahami, mungkin dalam berbagai
tingkat, oleh anggota komunitas sekolah. Sistem makna ini sering
membentuk apa yang dipikirkan orang dan bagaimana tindakan mereka.39
Budaya sekolah adalah merupakan suatu pola asumsi-asumsi
dasar, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang
dipegang bersama oleh seluruh warga sekolah, yang diyakini dan telah
terbukti dapat dipergunakan untuk menghadapi berbagai problem dalam
beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan melakukan integrasi
35
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Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2009), Hlm.8.
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internal, sehingga pola nilai dan asumsi tersebut dapat diajarkan kepada
anggota dan generasi baru agar mereka memiliki pandangan yang tepat
bagaimana seharusnya mereka memahami, berpikir, merasakan dan
bertindak menghadapi berbagai situasi dan lingkungan yang ada.40
Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan budaya sekolah
dalam penelitian ini adalah filosofi dasar sekolah yang memuat normanorma, kebiasaan, perilaku, keyakinan, sikap, pengetahuan yang
berdasarkan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang
bagaimana cara melakukan tindakan akademis dalam suatu sekolah.
Adapun indikatornya yaitu: Religius, toleransi, pembinaan terhadap
anggota, Jujur, prestasi, disiplin, produktivitas kerja dan konsisten dalam
mencapai tujuan.
Kenyataan di lapangan wilayah Barat, Selatan dan Tengah di
Provinsi Jambi yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin,
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari dan Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Kota Jambi, Berdasarkan hasil observasi awal yang
dilakukan oleh peneliti tentang budaya sekolah yang ada pada sekolah
tersebut sudah konsisten dan berjalan dengan baik serta menerapkan
nilai-nilai yang ada.
Adapun Studi pendahuluan tentang pembudayaan yang terdapat
pada sekolah menengah atas Negeri 12 Merangin yaitu pada sekolah ini
memiliki konsistensi yang kuat karena semua warga sekolah baik kepala
sekolahnya sendiri, guru, karyawan maupun siswa menta’ati peraturan
yang telah ditetapkan dan juga semua warga sekolah menghormati,
menyayangi serta memelihara fasilitas sekolah seperti tidak mencoret
dinding, merapikan buku setelah membaca diperpustakaan dan lain-lain.41
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin ini merupakan
sekolah Favorit atau yang diminati oleh anak-anak yang ada di Kabupaten
Merangin dalam rangka persiapan menuju ke perguruan tinggi oleh
40

Zamroni, Dinamika Peningkatan Mutu (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011),
Hlm.297.
41 Observasi, SMA Negeri 12 Merangin, 08 November 2016.
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karena itu Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin menyiapkan
jurusan sesuai yang dibutuhkan oleh peserta didik, berkompetitif secara
sehat dan juga sekolah memfasilitasi untuk pengembangan diri guru
(mengikuti pelatihan tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi maupun nasional)
dan pengembangan diri siswa berupa kegiatan kurikuler maupun
ekstrakurikuler.42 Kemudian walaupun Sekolah Menengah Atas Negeri 12
ini sekolah umum tidak begitu agamis tetapi mereka kental menerapkan
unsur-unsur agama seperti Sewaktu azan zuhur semua warga sekolah
langsung ke mushola untuk shalat berjama’ah, mengadakan yasinan
bersama setiap hari jumat, menjunjung tinggi etika dan sopan santun.43
Sedangkan Studi pendahuluan

budaya sekolah yang terdapat

pada sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari yaitu: sekolah ini
memiliki konsistensi yang kuat karena semua warga sekolah baik kepala
sekolahnya, guru, karyawan maupun siswa menta’ati peraturan yang telah
ditetapkan dan

juga semua

warga

sekolah

saling menghormati,

menyayangi serta memelihara fasilitas sekolah itu terlihat jelas sekolahnya
yang bersih, indah dan nyaman.44
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari ini merupakan
sekolah Favorit atau yang diminati oleh anak-anak yang ada di Kabupaten
Batang Hari dalam rangka persiapan mereka menuju ke perguruan tinggi
oleh karena itu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari menyiapkan
jurusan sesuai yang dibutuhkan oleh peserta didik, berkompetitif secara
sehat dan juga sekolah memfasilitasi untuk pengembangan diri guru
(mengikuti pelatihan tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi maupun nasional)
dan melakukan pengembangan diri terhadap siswa berupa kegiatan
ekstrakurikuler baik di Bidang keilmuan seperti bahasa inggris, Bidang
seni seperti teater, tari dan musik. Bidang olah raga seperti: bola basket,
bola voli, sepak bola, karate dan pencak silat Bidang keterampilan diri
42

Wawancara, Drs. Herunoto, MM (Kepala Sekolah SMAN 12 Merangin), 8 November
2016.
43 Observasi, SMA Negeri 12 Merangin, 8 November 2016.
44 Obesrvasi, SMA Negeri 1 Batang Hari, 03 Oktober 2016.
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seperti: paskibra, UKS, pramuka, dan PMR.45 Yang menghasilkan banyak
prestasi terhadap peserta didiknya ini dibuktikan Tampak begitu banyak
piala diruang Tata Usaha.46
Kemudian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari ini
mereka kental menerapkan unsur-unsur agama seperti Sewaktu azan
zuhur semua warga sekolah langsung ke mushola untuk shalat
berjama’ah, mengadakan yasinan bersama setiap hari jumat, menjunjung
tinggi etika dan sopan santun.47
Adapun Studi pendahuluan budaya yang terdapat pada sekolah
menengah atas Negeri 3 Kota Jambi yaitu: tentang pembudayaan yang
terdapat pada sekolah menengah atas Negeri 3 Kota Jambi yaitu pada
sekolah ini memiliki konsistensi yang kuat karena semua warga sekolah
baik kepala sekolahnya, guru, karyawan maupun siswa menta’ati
peraturan yang telah ditetapkan dan juga semua warga sekolah saling
menghormati, menyayangi walaupun ada yang berbeda agama serta
memelihara fasilitas sekolah itu terlihat jelas sekolahnya yang bersih,
indah dan nyaman.48
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi ini merupakan
sekolah Favorit atau yang diminati oleh anak-anak yang ada di Kota Jambi
maupun dari Kabupaten dalam rangka persiapan mereka menuju ke
perguruan tinggi oleh karena itu Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi menyiapkan jurusan sesuai yang dibutuhkan oleh peserta didik,
berkompetitif secara sehat dan juga sekolah memfasilitasi untuk
pengembangan diri guru (mengikuti pelatihan tingkat Kabupaten, Kota,
Provinsi maupun nasional) dan MGMP serta melakukan pengembangan
diri terhadap siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler baik di Bidang
keilmuan seperti bahasa inggris dan Bahasa Mandarin. Bidang seni
seperti teater, tari dan musik. Bidang olah raga seperti: bola basket, bola
45

Wawancara, Eni Malinda (Kepala Tata Usaha SMAN 1 Batang Hari), 03 Oktober 2016.
Obesrvasi, SMA Negeri 1 Batang Hari, 03 Oktober 2016.
47 Obesrvasi, SMA Negeri 1 Batang Hari, 03 Oktober 2016.
48 Obesrvasi, SMA Negeri 3 Kota Jambi, 22 September 2016.
46
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voli, dan lain-lain, Bidang keterampilan diri seperti: paskibra, UKS,
pramuka, kegiatan akhir pekan dan PMR dan harus mampu meraih
prestasi akademik secara optimal, serta meningkatkan jumlah lulusan
yang melanjutkan ke perguruan tinggi terbaik.49
Kemudian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi ini mereka
kental menerapkan unsur-unsur agama seperti sewaktu azan zuhur
semua warga sekolah langsung ke mushola untuk shalat berjama’ah bagi
yang

muslim,

mengadakan

yasinan

bersama

setiap

hari

jumat,

menjunjung tinggi etika dan sopan santun serta membaca Al-Quran
sebelum belajar di pagi hari sekitar 10 Menit.50
Dilihat dari berbagai aspek keunggulan, yang dalam hal prestasi
akademik (persentase kelulusan, melanjutkan studi ke perguruan tinggi
yang bergengsi), prestasi nonakademik (berbagai kejuaraan dalam bidang
seni, kreasi, olahraga, ekstrakurikuler), sekolah ini memiliki banyak
catatan luar biasa. Hal ini menjadikan SMA Negeri 12 Merangin, SMA
Negeri 1 Batang Hari dan SMA Negeri 3 Kota Jambi menjadi salah satu
sekolah favorit dan menjadi incaran utama baik bagi masyarakat. Siswasiswa berprestasi yang dihasilkan oleh sekolah merupakan upaya
pemaduan intelektualitas individu, kematangan emosi, inovasi program
kurikuler, upaya manajerial dan penanaman nilai-nilai spiritualitas.
Dampaknya, SMA Negeri 12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari
dan SMA Negeri 3 Kota Jambi mampu mencetak siswa berprestasi,
berkarakter, dan berakhlak mulia. Dengan begitu, keunggulan yang
dimiliki oleh SMA Negeri 12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari dan
SMA Negeri 3 Kota Jambi ini diharapkan bisa menjadikan cerminan bagi
sekolah-sekolah lain yang sedang berjuang.
Kepemimpinan Visioner kepala sekolah pada 3 (tiga) Sekolah
Menengah Atas Negeri di Provinsi Jambi dalam pembinaan budaya
sekolah yang optimal Sehingga sangat penting untuk diteliti mengenai
49

Wawancara, Ahedi S.Pd. M.Pd (Waka Kurikulum SMA Negeri 3 Kota Jambi), 22
september 2016.
50 Obesrvasi, SMA Negeri 3 Kota Jambi, 22 September 2016.
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Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam Pembinaan Budaya
Sekolah untuk kemajuan sekolah dalam kompetisi global oleh karena
itulah peneliti tertarik meneliti judul ini yaitu:

Kepemimpinan Visioner

Kepala Sekolah dalam Pembinaan Budaya Sekolah di Provinsi Jambi
(Studi Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari dan Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi)

B. Rumusan Masalah
1. Mengapa Kepemimpinan Visioner diperlukan dalam pembinaan
Budaya Sekolah di Provinsi Jambi ?
2. Bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah di Provinsi
Jambi?
3. Bagaimana pembinaan budaya sekolah di Provinsi Jambi?
4. Bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam membina
Budaya Sekolah di Provinsi Jambi?

C. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan secara mendasar dan
menemukan konsep Kepemimpinan Visioner kepala sekolah dalam
pembinaan Budaya Sekolah di Provinsi Jambi pada situasi sosial Sekolah
Menengah Atas Negeri Se-Provinsi Jambi (Studi Kasus Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:
a. Untuk mengetahui mengapa kepemimpinan visioner diperlukan dalam
pembinaan Budaya Sekolah di SMA Negeri Se Provinsi Jambi
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b. Untuk

mengetahui Bagaimana

Kepemimpinan

Visioner Kepala

Sekolah di SMA Negeri Se Provinsi Jambi
c.

Untuk mengetahui bagaimana pembinaan Budaya Sekolah di SMA
Negeri Se Provinsi Jambi.

d. Untuk

mengetahui

bagaimana

Kepemimpinan

Visioner

Kepala

Sekolah dalam membina budaya sekolah di SMA Negeri Se Provinsi
Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai kontribusi bagi pemerintah, khususnya untuk melakukan
pelatihan kepemimpinan kepada kepala sekolah untuk membina
budaya sekolah.
b. Sebagai bahan masukan bagi guru agar dapat menjalin kerjasama
yang baik dan efektif dalam pembinaan Budaya Sekolah yang baik.
c.

Memberikan gambaran mengenai bagaimana kepemimpinan visioner
dalam membina budaya sekolah.

d. Untuk menyelesaikan studi program doktor di Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori
1. Kepemimpinan Visioner
Dari sisi bahasa kepemimpinan adalah leadership yang berasal dari
kata leader, kata leader muncul pada 1300-an sedangkan kata leadership
muncul yaitu sekitar 1700-an. Literatur tentang kepemimpinan jumlahnya
sangat banyak, bahkan ada beberapa yang membingungkan dan saling
bertolak belakang sehingga untuk menjelaskan apa yang membuat
pemimpin

itu

efektif

ada

beberapa

pendekatan

a)

pendekatan

berdasarkan sifat, b) pendekatan berdasarkan tingkah laku, c) pendekatan
berdasarkan situasional d) pendekatan kembali kepada sifat atau ciri dari
suatu

persfektif

yang

berbeda

yaitu

mencoba

mengidentifikasi

seperangkat ciri pemimpin yang menjadi acuan orang lain.51
Hingga tahun 1940-an kajian tentang kepemimpinan didasarkan
pada teori sifat. Teori sifat adalah teori yang mencari sifat-sifat
kepribadian, sosial, fisik atau intelektual yang membedakan antara
pemimpin dan bukan pemimpin. Berdasarkan teori ini kepemimpinan itu
dibawa sejak lahir atau merupakan bakat bawaan, minsalnya ditemukan
adanya enam macam sifat yang membedakan antara pemimpin dan
bukan pemimpin yaitu ambisi dan energi, keinginan untuk pemimpin,
kejujuran dan integritas, rasa percaya diri, intelegensi dan pengetahuan
yang relevan dengan pekerjaan namun demikian, teori sifat ini tidak
memberikan bukti dan adanya indikasi kesuksesan seorang pemimpin.
Antara tahun 1940-an hingga 1960-an muncul teori kepemimpinan
tingkah laku. Teori kepemimpinan tingkah laku ini mengacu pada tingkah
laku tertentu yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin.
Berdasarkan teori ini kepemimpinan itu dapat diajarkan, maka untuk
51

Veithzal Rivai Zainal, Muliaman Darmawan Hadad dan Mansyur Ramly, Kepemimpinan
dan Perilaku Organisasi (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm.6.
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melahirkan pemimpin yang efektif bisa dengan mendesain sebuah
program khusus. Kemudian selanjutnya antara tahun 1960-an hingga
1970-an berkembang kajian kepemimpinan yang mendasarkan pada teori
situasional atau kemungkinan, teori ini mendasar bukan pada sifat atau
tingkah laku seorang pemimpin akan tetapi efektivitas kepemimpinan
dipengaruhi oleh situasi tertentu. Dalam situasi tertentu memerlukan gaya
kepemimpinan yang lain pula. Kemudian teori mutakhir berkembang
antara

tahun

1970-an

hingga

2000-an.

Teori

yang

berkembang

selanjutnya tidak didasarkan pada sifat, tingkah laku dan situasi tertentu
melainkan didasarkan pada kemampuan lebih pada seorang pemimpin
dibandingkan dengan yang lain.52
Kata pemimpin mempunyai arti memberikan bimbingan, menuntun,
mengarahkan, dan berjalan di depan (presede). 53 Pemimpin adalah
seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang diinginkan sesuai yang diinginkan.
Sedangkan Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership yang
berarti being a leader power of leading; the qualities of leader, yang berarti
kekuatan atau kualitas seseorang dalam memimpin dan mengarahkan
apa yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan serta kepemimpinan adalah
suatu perilaku

dan proses dalam mempengaruhi orang lain agar mau

atau tidak mau melakukan sesuatu yang diinginkan ada juga yang
mengatakan bahwa kepemimpinan adalah hubungan interaksi antara
pengikut dan pemimpin dalam mencapai tujuan bersama.54
Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan
tanggungjawab
anggota-anggota

yang

tidak

yang

hanya

dipertanggungjawabkan

dipimpinya,

tetapi

juga

kepada
akan

dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Jadi, pertanggungjawaban

52

Ibid, Hlm.7.
Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoretik dan
Permasalahanya (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), Hlm.104.
54 M.H. Matondang, Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Hlm.5.
53
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kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama
manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah
SWT di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap bebas dari
tanggungjawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi
belum tentu bebas ketika ia bertanggungjawab dihadapan Allah SWT.
Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan,
tetapi merupakan tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat
yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah Swt berfirman:

ُ ِصلَ َوتِ ِه ۡم يُ َحاف
٩ َظون
َ  َوٱلَّذِينَ ُه ۡم٨ َعهۡ ِده ِۡم َرعُون
َ َوٱلَّذِينَ ُه ۡم ِۡل َ َمنَتِ ِه ۡم َو
َ علَى
Artinya:

dan
orang-orang
yang
memelihara
amanah
(yang
diembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang
memelihara sholatnya." (QS.Al Mukminun 8-9).55
Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan diserahi

tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang
terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang
tidak baik.56 Oleh karenanya, kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai
fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai sebuah pengorbanan
dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya.
Kepemimpinan

adalah

mencerminkan

asumsi

bahwa

kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang
untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain guna
membimbing,

membuat

struktur

serta

memfasilitasi

aktivitas

dan

hubungan di dalam group atau organisasi. 57 Konsep yang demikian
membawa suatu bentuk keterpaduan hubungan antara atasan dan
bawahan sebagai bentuk kesadaran bersama untuk mencapai keinginan
yang terformulasi dalam tujuan organisasi.

58

Atau kepemimpinan

merupakan upaya untuk menggerakkan berbagai sumber daya melalui
Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.342.
Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, cet 1, (Yogyakarta: AK Group,
2006), Hlm. 52.
57 Gary Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi (Jakarta: Indeks, 2015, Edisi ketujuh, Alih
Bahasa Ati Cahayani), Hlm.3.
58 Bahar Agus Setiawan dan Abd. Muhits, Transformasional Leadership ( Jakarta,
Rajawali Pers, 2013), Hlm.16.
55
56
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SDM (sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan dan perubahan
zaman akan selalu mempengaruhi sasaran-sasaran yang harus dicapai
oleh sekolah, karenanya harus diketahui dengan akurat bagaimana kepala
sekolah sebagai pemimpin sekolah yang berada dalam lingkungan sistem
terbuka harus memimpin.59
Wirawan mendefenisikan kepemimpinan adalah sebagai proses
pemimpin (dapat disamakan dengan proses produksi dalam sistem
manajemen produksi yang terdiri dari masukan, proses dan keluaran
kepemimpinan) yang menciptakan visi dan melakukan interaksi saling
memengaruhi dengan para pengikutnya untuk merealisasi visi. 60
Kepemimpinan mempunyai kekudukan penting tidak hanya dalam
ajaran Islam tetapi juga dalam kajian manajemen intinya terletak dalam
kepemimpinan. Kepemimpinan memperhatikan standar

visi, misi, dan

tujuan sekolah agar tercapai kualitas pendidikan. Ini memberikan tempat
dinamika

pemimpin

berinisiatif

di

lingkungan

sekolah

dalam

pengembangan lembaga. sebagaimana firman Allah SWT dalam surah
An-Nisa ayat 59:

فَإِن تَنَزَ ۡعت ُ ۡم فِي ش َۡي ٖء
س ُن ت َۡأ ِو ا
:يًل (انساء
َ َوأ َ ۡح

َٰٓ
سو َل َوأ ُ ْو ِلي ۡٱۡلَمۡ ِر ِمن ُك ۡۖٗم
ُ ٱلر
َّ ْٱَّلل َوأ َ ِطيعُوا
َ َّ ْيَأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُ َٰٓواْ أ َ ِطيعُوا
ِ َّ فَ ُردُّوهُ إِلَى
رٞ ٱَّللِ َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱۡل َٰٓ ِخ ِۚ ِر َذلِكَ خ َۡي
َّ ِسو ِل إِن ُكنت ُ ۡم ت ُ ۡؤ ِمنُونَ ب
ُ ٱلر
َّ ٱَّلل َو
)٥٩

Artinya: 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 Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (An-Nisa: ayat 59)61
Dalam hadis Rasulullah SAW juga ditemukan istilah pemimpin
dijumpai dalam kata raa’in atau amir seperti yang disebutkan dalam hadis
yang diriwayatkan Bukhari:
59

Minnah El Widdah, dkk, Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu
Madrasah (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 70.
60 Wirawan, Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Prilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian (
Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm.7.
61 Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014), Hlm.87.
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ُّ ع ْن
ُ ان أ َ ْخبَ َرنَا
ِ َّ ع ْب ِد
ِ َّ ع ْب ِد
َّللا ب ِْن
َ ع ْن
َ َّللا
َ سا ِل ُم ب ُْن
َ ٌشعَيْب
َ الز ْه ِري ِ َقا َل أ َ ْخبَ َرنِي
ِ َح َّدثَنَا أَبُو ْاليَ َم
ِ َّ سو َل
ع ْن
ُ
َّ صلَّى
َّ ي
ُ س ِم َع َر
ِ ع َم َر َر
َ سلَّ َم يَقُو ُل ُكلُّ ُك ْم َراعٍ َو َم ْسئُو ٌل
َ َُّللا
َ َُّللا
َ ُع ْن ُه َما أَنَّه
َ علَ ْي ِه َو
َ َّللا
َ ض
َ
ع ْن َر ِعيَّتِ ِه
َّ ع ْن َر ِعيَّتِ ِه َو
َ الر ُج ُل فِي أ ْه ِل ِه َراعٍ َو ُه َو َم ْسئُو ٌل
َ اْل َما ُم َراعٍ َو َم ْسئُو ٌل
ِ ْ ََر ِعيَّتِ ِه ف
ْ
ٌ
ٌ
س ِي ِد ِه َراعٍ َو ُه َو
ِ َو ْال َم ْرأَة ُ فِي َب ْي
َ ِي َم ْسئُولَة
َ ع ْن َر ِعيَّتِ َها َوالخَا ِد ُم فِي َما ِل
َ ت زَ ْو ِج َها َرا ِع َية َوه
صلَّى
ُ سلَّ َم َوأَحْ ِس
َّ صلَّى
َ َم ْسئُو ٌل
َ َُّللا
َ َع ْن َر ِعيَّتِ ِه قَا َل ف
َ علَ ْي ِه َو
َ ِ س ِم ْعتُ هَؤُ ََل ِء ِم ْن النَّ ِبي
َ ي
َّ ِب النَّب
ع ْن َر ِعيَّتِ ِه فَ ُكلُّ ُك ْم َراعٍ َو ُكلُّ ُك ْم َم ْسئُو ٌل
َّ
َّ سلَّ َم قَا َل َو
َ الر ُج ُل فِي َما ِل أَبِي ِه َراعٍ َو َم ْسئُو ٌل
َ َُّللا
َ علَ ْي ِه َو
)ع ْن َر ِعيَّتِه )حدث روىة بكحر
َ
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah
mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah
menceritakan kepadaku Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin
'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah
pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang
dipimpinnya. Seorang imam (kepala Negara) adalah pemimpin
dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang
suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta
pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang
isteri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin dia
akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya.
Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah
pemimpin dan dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya.
Dia berkata; "Aku mendengar semuanya ini dari Nabi shallallahu
'alaihi wasallam dan aku menduga Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam juga bersabda: "Dan seseorang dalam urusan harta
ayahnya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung
jawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimipin dan
setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas yang
dipimpinnya ".(HR Bukhari)62
Manusia yang berjiwa pemimpin akan dapat mengelola diri,
kelompok dan lingkungan dengan baik khususnya dalam pendidikan,
seorang pemimpin memiliki peran kerena pemimpin pada hakikatnya
adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi
prilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaannya.
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi
bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan,
sebagai pemimpin nanti diminta pertanggung jawaban atasnya.

ٗۖ ُٱلطغ
َّ ْٱجتَنِبُوا
س ا
ۡ وَل أ َ ِن
ۡ ٱَّللَ َو
)٣٦ :وتَ (انحل
َّ ْٱعبُدُوا
ُ َولَقَ ۡد بَعَ ۡثنَا فِي ُك ِل أ ُ َّم ٖة َّر
62Achmad

161.

Sunarto dkk, Tarjamah Shahih Bukhari (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), Hlm.
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Artinya: Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat
(untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah
Thaghut itu.( An-Nahl:36).63
Adapun makna ayat di atas adalah Aku mengutus kamu kepada
mereka untuk menyerukan Esakanlah Dia, berhala-berhala itu janganlah
kalian sembah, lalu ia beriman telah ditentukan menurut ilmu Allah
sehingga ia tidak beriman.

64

kemudian menurut Tafsir Al-Mishbah ayat

diatas mengandung makna bahwa ayat ini diturunkan untuk menghibur
Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi para pembakang dari kaum
beliau. Seakan-akan ayat ini menyatakan Allah Pun telah mengutusmu,
maka ada diantara umatmu yang menerima baik ajakanmu dan ada juga
yang membakang, dan keadaan yang Engkau alami itu sama juga dengan
yang dialami oleh para Rasul sebelummu, karena sesungguhnya Kami
telah mengutus rasul pada setiap umat sebelum Kami mengutusmu, lalu
mereka menyampaikan kepada kaum mereka masing-masing bahwa:
sembahlah Allah, yakni tunduk dan patuhlah dengan penuh pengagungan
kepada Tuhan Yang Maha Esa saja, jangan menyembah selain padaNya,
apa dan siapapun dan jauhilah thagut yakni segala macam yang
melampaui batas seperti, penyembahan berhala dan kepatuhan kepada
tirani. Ajakan para rasul itu telah diketahui oleh umat masing-masing rasul
maka diantara mereka, yakni umat para rasul itu ada orang-orang yang
hatinya terbuka dan pikirannya jernih sehingga Allah menyambutnya dan
dia diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara mereka yang keras
kepala lagi bejat hatinya sehingga mereka menolak ajakan rasul mereka
dan dengan demikian menjadi telah pasti atasnya sanksi kesehatan yang
mereka pilih sendiri itu. Wahai umat Muhammad, jika kamu ragu
menyangkut apa yang disampaikan Rasul, termasuk kebinasaan para
pembakang maka

berjalanlah

kamu

semua di muka

bumi dan

Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.271.
Imam Jalaluddin Al-MaHlmli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Terjemahan Tafsir
Jalalain, Jilid 1, Cet ke 6 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), Hlm.1018.
63
64
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perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta para rasul.

65

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah Salallahu Alaihi
Wassalam tersebut dapat disimpulkan bahwa, kepemimpinan Islam itu
adalah kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan
jalan yang diridhai Allah Subhanahuata’ala.
Gibson, Ivancevich dan Donnelly mendefinisikan kepemimpinan
sebagai prosesnya Dimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk
mencapai tujuan yang diinginkan tanpa Jenis pengaruh pemaksaan.
Kepemimpinan adalah: Sebuah usaha untuk menggunakan pengaruh
tanpa paksaan untuk memotivasi individu mencapai beberapa tujuan 66
Sedangkan

menurut

robbins

dan

judge

Kepemimpinan

adalah

kemampuan mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah
visi atau serangkaian tujuan).67
Berdasarkan

uraian

teori

kepemimpinan

diatas

maka

kepemimpinan merupakan sebuah proses mempengaruhi seseorang
tanpa paksaan, menciptakan visi dan mengubahnya menjadi aksi, dan
memotivasi orang lain, serta bertanggung jawab dalam merealisasi visi
tersebut untuk mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan.
Kemudian Visioner adalah orang yang memiliki wawasan ke depan,
berusaha menggambarkan sesuatu hal berbasis kemasa depan dan
berusaha menunjukkan kekuatan untuk bertahan ketika mengalami
kemunduran atau kegagalan. 68 Kepemimpinan yang memiliki visi atau
dapat disebut kepemimpinan visioner, terdiri dari dua kata, yaitu
kepemimpinan dan visioner.
Setelah dipahami pengertian pokok tentang kepemimpinan dan
Visioner, maka dapat dipersempit kepemimpinan visioner. Kepemimpinan
65

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Volume 7, Cet ke 9 ( Jakarta: Lentera Hati,
2008), Hlm.226-227.
66 David I. Bertocci, Leadership in Organizations There Is a Difference between Leaders
and Managers (America: University Press of America, 2009), Hlm, 6.
67 Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, Orgazational Behavior (America: Pearson
Education, Inc, 2013), Hlm. 368.
68Warren Bennis, On Becoming a Leader (New York: Addison Wesley, 2009), Hlm. 39.

29

visioner muncul sebagai karakteristik unggul dari kepala sekolah unggul. 69
The U.S Departement of education publication guide dalam penelitiannya
pada 1987 menyatakan bahwa kepala-kepala sekolah memiliki visi yang
luas, jelas, aktif, ambisius dan berorientasi kinerja. Karakteristik ini
menunjukkan bahwa kepala-kepala sekolah efektif menciptakan kondisi
untuk merealisasikan visi tersebut. Pemimpin dan perannya dalam
pengembangan visi diidentifikasi sebagai aspek yang krusial bagi
efektivitas organisasi.70
Kepemimpinan visioner yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam
lapangan pendidikan. Kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan
“school based management” dan
pendidikan

adalah

Leadership)

yaitu

kepemimpinan
kepemimpinan

didambakan

bagi

yang memiliki
yang

kerja

visi

produktivitas
(Visionary

pokoknya difokuskan

pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan, menjadi agen
perubahan (agent of change) yang unggul dan menjadi penentu arah
organisasi yang tahu prioritas, menjadi pelatih yang profesional dan
dapat membimbing personil lainnya ke arah profesionalisme kerja yang
diharapkan.71
Pemimpin yang bervisi merupakan syarat kepimimpinan di era
sekarang, dimana organisasi harus menampilkan kekuatan dan ciri khas
budayanya menuju kualitas pendidikan yang diharapkan. Visi tercipta
dari kreativitas pikir pemimpin sebagai refleksi profesionalisme dan
pengalaman pribadi atau sebagai hasil elaborasi pemikiran mendalam
dengan pengikut/personel lain, yaitu berupa ide-ide ideal tentang cita- cita
organisasi di masa depan yang ingin diwujudkan bersama.
Visi merupakan idealisasi pemikiran pemimpin tentang masa depan
organisasi yang shared dengan stakeholders dan merupakan kekuatan

69

Nurul Hidayah, Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), Hlm.31.
70 Ibid, Hlm.31.
71 Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan ( Bandung: Alfabeta, 2012),
Hlm.195.
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kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya yang maju
dan

antisipatif

terhadap

persaingan

global.

Benis

dan

Nanus,

mendefinisikan kepemimpinan visioner adalah suatu gambaran mengenai
masa depan yang kita inginkan bersama.72 firman Allah SWT:

ُ ٱَّللَ َو ۡلت َن
ِۚ َّ ْس َّما قَ َّد َم ۡت ِلغ ٖ َۖٗد َوٱتَّقُواٞ ظ ۡر ن َۡف
١٨ َير ِب َما ت َعۡ َملُون
َّ ََْٰٓيأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ٱتَّقُوا
ُ ُۢ ِٱَّلل َخب
َ َّ ٱَّللَ ِإ َّن
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(Q.S. Al Hasyr : 18).73
Hal ini mengandung arti menata hari esok agar lebih baik dari
kondisi sebelumnya dalam segala aspek kehidupan. Gagasan ini
menekankan agar dunia pendidikan khususnya kepala sekolah visioner
harus memiliki gambaran masa depan dalam membina budaya sekolah
karena sesungguhnya telah sejak dini diajarkan Islam.
Kepemimpinan visioner dalam Islam adalah seorang pemimpin
harus memiliki pandangan atau wawasan ke depan (visionery leadership),
gaya kepemimpinan seperti ini merupakan salah satu gaya kepemimpinan
Rasulullah yang memiliki prinsip-prinsip serta wawasan ke depan (future
outlook) bahkan gagasan pemikiran pemikiran beliau jauh melampaui
zamannya dimana kepemimpinan beliau adalah bentuk kepemimpinan
dengan keteladanan, uswatun hasanah (leadership by example) dimana
kepemimpinan beliau terpadu tiga komponen yang mutlak dibutuhkan oleh
para pemimpin yaitu vision (pandangan), value (nilai) dan vitality
(kekuatan).74
Kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam
mencipta,

merumuskan,

mengkomunikasikan/mensosialisasikan/

mentransformasikan dan mengimplementasikan
72

pemikiran-pemikiran

Andriansyah, Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), Hlm.30.
73 Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.548.
74 Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam, Cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani,
2002), Hlm.103.
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ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial
diantara anggota organisasi dan stakeholders

yang diyakini sebagai

cita-cita organisasi dimasa depan yang harus diraih atau diwujudkan
melalui komitmen semua personil. Agar menjadi pemimpin yang visioner,
maka seseorang harus :
1) Memahami Konsep Visi. Visi adalah idealisasi pemikiran tentang
masa depan

organisasi

yang

merupakan

kekuatan

kunci

bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya dan perilaku
organisasi yang maju dan antisipatif terhadap
sebagai

tantangan

kepemimpinan

zaman.

yang

harus

persaingan global

“Visionary leadership”
dimiliki

adalah

visi

berdasarkan rambu-rambu

tersebut di atas untuk mewujudkan sekolah yang bermutu.
2) Memahami Karaktersitik dan

Unsur Visi.

Suatu

visi memiliki

karakteristik sebagai berikut: (a) memperjelas arah dan tujuan,
mudah dimengerti dan diartikulasikan, (b) mencerminkan cita-cita
yang

tinggi

dan

menetapkan standar

of

excellence,

(c)

menumbuhkan inspirasi, semangat, kegairahan dan komitmen, (d)
menciptakan makna bagi anggota organisasi, (e) merefleksikan
keunikan atau keistimewaan organisasi, (f) menyiratkan nilai-nilai
yang dijunjung tinggi oleh organisasi, (g) konstektual dalam arti
memperhatikan secara

seksama

hubungan

organisasi

dengan

lingkungan dan sejarah perkembangan organisasinya.
3) Memahami Tujuan Visi. Visi yang baik memiliki tujuan utama
yaitu:

(a) memperjelas

arah

umum

perubahan

kebijakan

organisasi, (b) memotivasi karyawan untuk bertindak dengan arah
yang

benar,

(c)

membantu

tindakan tertentu dari orang

proses mengkoordinasi tindakan-

yang berbeda-beda.75

Langkah-langkah Menjadi Visionary Leadership yaitu Visi

harus

disegarkan sehingga tetap sesuai dan sepadan dengan perubahanperubahan yang terjadi di lingkungan. Karena itu visi dalam konteks
75Engkoswara

dan Aan Komariah, Ibid, Hlm. 195.
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ini merupakan atribut utama seorang pemimpin. Adalah tugas dan
tanggungjawab

pimpinan

mengembangkan,

untuk

menerapkan,

melahirkan,

memelihara,

dan menyegarkan

visi

agar

tetap

memiliki kemampuan untuk memberikan respons yang tepat dan cepat
terhadap berbagai permasalahan dan tuntutan yang dihadapi organisasi.
Jelaslah bahwa visi itu ternyata berproses, dapat direkayasa dan
ditumbuhkembangkan.
a. Penciptaan Visi
Visi tercipta dari hasil kreatifitas pikir pemimpin sebagai refleksi
profesionalisme dan pengalaman pribadi atau sebagai hasil elaborasi
pemikiran mendalam dengan pengikut lain berupa ide-ide ideal tentang
cita-cita organisasi di masa depan yang ingin diwujudkan bersama
b. Perumusan Visi
Kepemimpinan

visioner

dalam

tugas

perumus

visi

adalah

kesadaran akan pentingnya visi dirumuskan dalam statement yang
jelas agar menjadi komitmen semua personil dalam mewujudkannya,
sehingga

pemimpin

berupaya mengelaborasi

informsi,

cita-cita,

sehingga menghasilkan kristalisasi visi organisasi.
Visi perlu dirumuskan dalam statement yang jelas dan tegas
dan melibatkan stakeholders dengan fase kegiatan sebagai beirkut:
a) pembentukan dan perumusan visi oleh anggota tim kepemimpinan
b) merumuskan strategi secara konsensus
c) membulatkan sikap dan tekad sebagai total commitment .
c.

Transformasi Visi
Kemampuan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang

intensif

dan efektif sebagai upaya shared vision pada stakeholders,

sehingga diperoleh sense of belonging dan sense of ownership
d. Implementasi Visi
Implementasi visi merupakan
menjabarkan

dan menterjemahkan

Kemampuan
visi

ke

pemimpin dalam

dalam

tindakan.

Visi

merupakan peluru bagi kepemimpinan visioner. Visi berperan dalam
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menentukan masa depan organisasi apabila diimplementasikan secara
komprehensif.
Konsep

kepemimpinan

visioner

merujuk

pada

teori

yang

dikembangkan oleh Nanus menegaskan bahwa kepemimpinan visioner
bekerja dalam empat pilar yaitu:
1) Penentu arah yang mengerahkan perilaku-perilaku bawahan kearah
yang diinginkan.
2)

Agen perubahan yang merangsang perubahan lingkungan dan
agenda kerja yang jelas dan rasional.

3) Juru bicara yang meyakinkan orang dalam kelompok internal untuk
mendapat akses dari luar,memperkenalkan dan mensosialisasikan
keunggulan dan visi organisasi yang berimpilasi terhadap kemajuan
organisasi.
4) Pelatih yang sabar dan mejadi suri teladan sehingga memberi
semangat, membantu para bawahan belajar dan tumbuh, membangun
kepercayaan diri, membantu meningkatkan kemampuan mereka
mencapai visi secara konstan.76
Kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin visioner menurut
Brown yang dikutip Supardi, antara lain yaitu:
1) Visualizing. Pemimpin visioner yang mempunyai gambaran yang jelas
tentang apa yang hendak dicapai dan mempunyai gambaran yang
jelas kapan hal itu akan dicapai.
2) Futuristic Thinking. Pemimpin visioner tidak hanya memikiran di mana
posisi bisnis pada saat ini, tetapi lebih memikirkan dimana posisi yang
diinginkan di masa yang akan datang.
3) Showing Foresight. Pemimpin visioner adalah perencana yang dapat
memperkirakan masa depan. Dalam membuat rencana tidk hanya
mempertimbangkan

76

apa

yang

ingin

dilakukan,

tetapi

Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership menuju sekolah efktif (Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2008), Hlm.93-95.
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mempertimbangan teknologi, prosedur, organisasi, dan faktor lain
yang mungkin mempengaruhi rencana.
4) Proactive Planning. Pemimpin visioner dapat menetapkan sasaran
dan strategi yang spesifik untuk mencapai sasaran tersebut.
Pemimpin visioner mampu mengantisipasi atau mempertimbangkan
rintangan potensial dan mengembangkan rencana darurat untuk
menanggulangi rintangan itu.
5) CreativeThinking. Dalam mengahadapi tantangan pemimpin visioner
berusaha

mencari

alternatif

jalan

keluar

yang

baru

dengan

memperhatikan isu, peluang dan masalah. Pemimpin visioner
akanberkata “If it ain’t broke, break it”.
6) Taking Risks. Pemimpin visioner berani mengambil resiko, dan
menganggap kegagalan sebagai peluang, bukan kemunduran.
7) Process Alignment. Pemimpin visioner mengetahui bagaimana cara
menghubungkan sasaran dirinya dengan sasaran organisasi. Ia dapat
dengan

segera

menyelaraskan

tugas

dan

pekerjaan

setiap

departemen pada seluruh organisasi.
8) Coalition Building. Pemimpin visioner menyadari bahwa dalam rangka
mencapai sasaran dirinya, dia harus menciptakan hubungan yang
harmonis baik kedalam maupun keluar organisasi.
9) Continuous Learning. Pemimpin visioner harus mampu dengan teratur
mengambil bagian dalam pelatihan dan berbagai jenis pengembangan
lainnya, baik di dalam maupun diluar organisasi.
10) Embracing Change. Pemimpin visioner mengetahui bahwa perubahan
adalah

suatu

bagian

yang

penting

bagi

pertumbuhan

dan

pengembangan.77

Sedangkan Menurut Nanus yang dikutip Supardi, pemimpin
visioner harus memiliki empat kompetensi, yaitu:
77

Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2015),Hlm.71.
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1) Seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk
berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya
lainnya dalam organisasi.
2) Seorang pemimpin visioner harus memahami lingkungan luar dan
memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan
peluang.
3) Seorang

pemimpin

harus

memegang

peran

penting

dalam

membentuk dan mempengaruhi praktik organisasi, prosedur, produk,
dan jasa.
4) Seorang pemimpin visioner harus memiliki atau mengembangkan
“ceruk” untuk mengantisipasi masa depan.78
Sifat-sifat seorang visioner, selain dia mampu melihat dan
memanfaatkan peluang-peluang di masa depan ia juga memiliki prinsip
kepemimpinan seperti yang dikemukan Stephen R.Covey tentang
pemimpin yang berprinsip, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a) Selalu belajar
b) Berorientasi pada pelayanan
c) Memancarkan energi positif
d) Mempercayai orang lain
e) Hidup seimbang
f)

Melihat hidup sebagai petualangan

g) Sinergistik
h) Selalu berlatih untuk memperbaharui diri agar mampu mencapai
prestasi yang tinggi.79
Visionary mempunyai makna seseorang yang memiliki spekulasi
yang fantatis dan kegairahan yang fantatis terhadap katagori tertentu yang
mungkin dapat diwujudkannya. Visi juga merupakan hal yang sangat
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Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2015),Hlm.70
79 Engkoswara dan Aan Komariah, Hlm. 197-198.
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krusial

bagi

organisasi

untuk

menjamin

keberlangsungan

dan

kesuksesannya dalam jangka panjang.80
Lembaga pendidikan akan mengalami perubahan ke arah lebih baik
dari sebelumnya jika pemimpin mengembangkan daya pikir besar,
berorientasi kedepan, dan bersifat jangka panjang. Sebagaimana
pemikiran Kasali bahwa visioner mempunyai arti berpikir besar dan baru
dan berpikir imajinasi.81
Visioner merupakan karakteristik pemimpin. Pemimpin yang reaktif
adalah memiliki kecenderungan berpikir jangka pendek dalam mencapai
tujuan. Ini artinya berlawanan dengan makna visioner. Pemimpin tanpa
memiliki visioner adalah pemimpin yang reaktif. Pemimpin yang memiliki
sifat reaktif berdampak bekerja cepat merespons semua tindakan, tetapi
hasilnya tidak efektif. Ia hanya berorientasi pada segala hal yang kasat
mata, yaitu di sini dan saat ini. Pemimpin yang visioner juga
mengedepankan pengelolaan organisasi berdasarkan rencana-rencana
yang bersifat baru dan dinamis, sebaliknya karakteristik manajer yang
mengedepankan menjaga stabilitas kinerja organisasi.
Kepemimpinan visioner memiliki karakteristik khas yang menjadi
dasar untuk mengetahui gambaran sikap dan prilaku pemimpin yang
memiliki orientasi pada visi. Menurut Nasir beberapa ciri-ciri utama
kepemimpinan visioner adalah:
a) Berwawasan

ke

masa

depan :

pemimpin

visoner mempunyai

pandangan yang jelas terhadap suatu visi yang ingin di capai, agar
organisasi yang dia masuki dapat berkembang. Sesuai dengan visi
yang ingin dia capai
b) Berani bertindak dalam meraih tujuan, penuh percaya diri, tidak
peragu dan selalu siap menghadapi resiko. Pada saat yang
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Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemn Supervisi dan Kepemimpinan Kepala
Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm.212.
81 Rhenald Kasali, Re-code Your Change DNA Membebaskan Belenggu-belenggu untuk
meraih keberanian dan keberhasilan dalam pembaruan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2007), Hlm.138.
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bersamaan, pemimpin visioner juga menunjukkan perhitungan yang
cermat, teliti dan akurat. Dalam memperhitungkan kejadian yang di
anggapnya pentig
c) Mampu menggalang orang lain untuk kerja keras dan kerjasama
dalam menggapai tujuan. Pemimpin visioner adalah sosok pemimpin
yang patut di contoh, dia mau membuat contoh agar masyarakat
sekitar mencontoh dia
d) Mampu merumuskan visi yang jelas, inspirasional dan menggugah,
mengelola ‘mimpi’ menjadi kenyataan : pemimpin visioner sangatlah
orang yang mempunyai komitmen yang kuat terhadap visi di
embannya, dia ingin mewujudkan visinya kedalam suatu organisasi
yang dia masuki.
e) Mampu mengubah visi ke dalam aksi : dia dapat merumuskan visi
kedalam misinya yang selanjutnya dapat diserap anggota organisasi.
Yang dapat menjadikan bahan acuan dalam setiap melangkah
kedepan.
f)

Berpegang

erat

kepada

nilai-niliai

spiritual yang

diyakininya

:

pemimpin visioner sangatlah profesionalitas terhadap apa yang
diyakini, seperti nilai – nilai luhur yang ada di bangsa ini. Dia sosok
pemimpin yang bisa dijadikan contoh
g) Membangun hubungan (relationship) secara efektif : pemimpin visoner
sangatlah pandai dalam membangun hubungan antar anggota, dalam
hal memotivasi, memberi, membuat anggotanya lebih maju dan
mandiri. Secara tidak langsung hubungan itu akan terjalin dengan
sendirinya. Dia juga tidak malu – malu dalam member reward dan
punnisment terhadap anggotanya, tingkat integritasnya sangatlah
tinggi
h) Innovative dan proaktif : dalam berfikir pemimpin vioner sangatlah
kreatif dia mengubah berfiir konvesional menjadi paradigma baru, dia
sangatlah sosok pemimpin yang kreatif dan aktif. Dia selalu
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mengamati langkah – langkah kedepan dan isu – isu terbaru tentang
organisasi/instasi.82
Karakteristik pemimpin adalah memiliki visi yang mampu memandu
dalam mengelola organisasi pendidikan secara terus-menerus. Visioner
menghadirkan dunia makna mimpi masa depan yang perlu direspon agar
impian-impian lembaga dapat diwujudkan. Visioner dapat memberikan
inspirasi,

menggugah

emosi,

membangkitkan

antusiasme,

dan

menyuntikkan motivasi. Motivasi inidividu maupun kelompok dapat
menimbulkan sense of direction, menunjukkan arah yang perlu ditempuh.
Dengan demikian, visioner memberikan arah pada pemimpin untuk
membuat fokus yang sudah dicapai untuk dikoreksi manakala tujuan yang
dicapai belum maksimal.
Kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam
mencipta,

merumuskan,

mengkomunikasikan/

mensosialisasikan/

mentransformasikan dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal
yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara
anggota organisasi dan stakeholder

yang diyakini sebagai cita-cita

organisasi di masa depan yang harus diraih atau diwujudkan melalui
komitmen semua personel.83
Visioner memiliki penekanan pada ketidakpuasan terhadap realitas
faktual masa kini yang mencakup, yaitu 1) adanya pemahaman mengenai
suatu konteks, situasi, dan kondisi nyata, kebagaimanaan masa kini; 2)
pemahaman itu berdasarkan fakta-fakta empiris dan data-data;3)
Pemahaman itu menimbulkan constructive discontent. Artinya suatu
bentuk ketidakpuasan yang tidak dirasuki oleh dendam dan sakit hati,
tetapi lebih oleh kesadaran terhadap besarnya potensi yang belum
teraktualisasikan dengan baik.
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Andriansyah, Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), Hlm. 31-32.
83 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), Hlm.82.
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Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tindakan. Pemimpin
yang memiliki integritas sejalan dengan nilai-nilai prinsipnya. Integritas
pemimpin ditandai dari cara membangun komitmen kepada para guru dan
para pegawai dalam mencapai kemampuan prestasi warga sekolah untuk
memiliki unggulan dan mempengaruhi persepsi masyarakat. 84 Seorang
pemimpin yang visioner mampu mengantisipasi segala kejadian yang
mungkin timbul, mengelola masa depan dan mendorong oranglain utuk
berbuat dengan cara-cara yang tepat. Hal itu berarti, pemimpin yang
visioner mampu melihat tantangan dan peluang sebelum keduanya terjadi
sambil kemudian memposisikan organisasi mencapai tujuan-tujuan
terbaiknya. Kajian kepemimpinan visioner menunjukaan bahwa sekolah
akan mencapai keunggulan sekolah jika pemimpin sekolah berbasis pada
visioner.85
Kepemimpinan yang memiliki visi atau dapat disebut kepemimpinan
visioner, terdiri dari dua kata, yaitu kepemimpinan dan visioner.
Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain dan membangun
inovasi-inovasi secara langsung di dalam organisasi.86 sedangkan visioner
adalah orang yang memiliki wawasan ke depan.
Menurut Richard kepemimpinan visioner adalah memfokuskan diri
pada masalah-masalah yang bernilai tinggi, yaitu berkarya dan berinovasi
di sekolah. Untuk menunjangnya adalah adanya standar ideal yang dapat
menggambarkan masa depan sekolah. Standar ideal itu adalah suatu
kepemimpinan yang memiliki visi. Tidak ada kepemimpinan tanpa adanya
visioner.87
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Gary Yukl, Leadership in Organizations (Prentice-Hlml International, Inc, New Jersey,
2002), Hlm. 9.
85 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm.
234.
86 R.M. Steers, G.R. Ungson, dan R.T. Mowday, Managing Effective Organizations (Kent
Publishing Company: A Division of Wadsworth,Inc, Boston Massachusetts: 1985),
Hlm.3007.
87 Richard L. Hughes, Robert C. Ginrett, Gordon J. Curphy, Leadership: Enhancing the
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Menurut wibowo kepemimpinan visioner adalah kemampuan untuk
menciptakan dan artikulasi visi masa depan yang realistik, kredibel,
atraktif untuk organisasi atau unit organisasional, yang tumbuh dan
menjadi lebih baik daripada sekarang. 88 Sedangkan Menurut Rivai dan
Arviyan, kepemimpinan visioner memerlukan pemimpin yang memiliki
imajinasi, pengetahuan yang memadai, kepekaan, mempunyai pandangan
kedepan

dan

mampu

menggerakkan

seluruh

daya

dan

potensi

perusahaan menuju arah yang pasti sesuai dengan kesepakatan bersama
tentang arah dan wujud masa depan yang dicita-citakan bersama serta
dapat dipertanggungjawabkan.89
Kepemimpinan visioner menurut Kartanegara yang dikutip Supardi,
adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja
dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota
perusahaan dengan cara member arahan dan makna pada kerja dan
usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas.90
Senada dengan itu Robbins juga menyatakan kepemimpinan
visioner adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan
realistis, kredibel, menarik visi masa depan bagi suatu organisasi atau unit
organisasi yang tumbuh dari dan meningkatkan pada saat ini.
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Sedangkan menurut Seth Kahan menjelaskan bahwa kepemimpinan
visioner melibatkan kesanggupan, kemampuan, kepiawaian yang luar
biasa untuk menawarkan kesuksesan dan kejayaan pada masa depan.
Seorang pemimpin visioner mampu mengantisipasi segala kejadian yang
mungkin timbul, mengelola masa depan dan mendorong orang lain untuk
berbuat dengan cara-cara yang tepat.92
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Corinne Mclaughin mendefenisikan pemimpin visioner adalah
mereka yang mampu membangun fajar baru, bekerja dengan intuisi dan
imajinasi, penghayatan dan keberanian. Mereka menghadirkan tantangan
sebagai

upaya

memberikan

yang

terbaik

untuk

organisasi

dan

menjadikannya sebagai sesuatu yang menggugah untuk mencapai tujuan
organisasi. Mereka bekerja dengan kekuatan penuh dan tercerahkan
dengan tujuan-tujuan yang lebih tinggi, pandangannya jauh kedepan.
Mereka adalah para social innovator, agen perubahan, memandang
sesuatu dengan utuh dan selalu berpikir strategis.93
Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan kepemimpinan
visoner Kepala Sekolah dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Kepala
Sekolah

yang

memiliki

kemampuan

untuk

menciptakan

dan

mengartikulasikan visi masa depan secara realistik serta menarik tentang
masa depan organisasi yang terus tumbuh dan meningkat. adapun
indikatornya yaitu penentu arah, agen perubahan, juru bicara, pelatih,
pengetahuan yang luas,

mengubah visi kedalam aksi, Membagun

hubungan dan bertanggung jawab.

2. Budaya Sekolah
Budaya didefinisikan sebagai keyakinan, nilai, peraturan, norma,
simbol serta tradisi yang telah dipelajari dan merupakan hal yang umum
bagi sekelompok orang. Karakter yang sama dari sekelompok orang itulah
yang membuat mereka unik, budaya merupakan cara hidup dan
kebiasaan.

94

Budaya sebagai pengetahuan sosial bersama dalam

organisasi mengenai peraturan, norma, dan nilai yang membentuk sikap
dan perilaku karyawannya.95
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Peter G. Northouse, Kepemimpinan Teori dan praktik (Jakarta: PT. Indeks, 2013),
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Budaya dapat didefinisikan sebagai sikap mental dan kebiasaan
lama yang sudah melekat dalam setiap langkah kegiatan dan hasil kerja.
Fungsi

utama

budaya

adalah

untuk memahami

lingkungan

dan

menentukan bagaimana orang-orang dalam organisasi merespons
sesuatu,

menghadapi

ketidakpastian

dan

kebingungan.

Seorang

pemimpin harus memikirkan pentingnya budaya karena sangat berperan
penting dalam kesuksesan organisasi.96
Budaya adalah merupakan pola asumsi dasar sekelompok
masyarakat / cara hidup orang banyak/pola kegiatan manusia yang secara
sistematis diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses
pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok
dengan lingkungannya.

97

Herkovits mengungkapkan budaya sebagai

kerangka pikir (construct) yang menjelaskan tentang keyakinan, perilaku,
pengetahuan, kesepakatan, nilai, tujuan sehingga membentuk pandangan
hidup (way of life) sekelompok orang. 98 Schein mendefinisikan budaya
sebagai asumsi dan keyakinan dasar yang dilakukan bersama para
anggota kelompok organisasi.99
Berdasarkan uraian teori di atas dapat disimpulkan bahwa budaya
adalah yang menjelaskan tentang keyakinan, perilaku, pengetahuan,
kesepakatan, nilai, tujuan yang terbentuk sebagai hasil cipta manusia
yang dipakai secara turun menurun berupa nilai-nilai khusus yang melekat
untuk mencapai tujuan hidup munusia.
Kemudian istilah sekolah berasal dari bahasa yunani kuno
“sechola” atau “Sechole” yang artinya waktu senggang, liburan atau
istirahat. Para bangsawan romawi pada saat itu memanfaatkan waktu
senggang dengan mengisinya dengan kegiatan olahraga atau berdiskusi
tentang segala macam masalah kehidupan. Kegiatan tersebut yang pada
96
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awalnya sekedar mengisi waktu luang namun pada perkembangan
selanjutnya dilakukan secara terus menerus dan dijadwalkan terutama
diskusi atau debat sehingga bangsa romawi menggunakan kata sechola
sebagai

tempat

berdiskusi

untuk

mempelajari

berbagai

lapangan

kehidupan.100
Wahyudi mendefinisikan sekolah adalah suatu lembaga yang
memberikan pengajaran kepada murid-muridnya.101 Lembaga pendidikan
ini memberikan pengajaran secara formal. Hasbullah mengatakan bahwa
sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang
secara efektif dan efisien dari dan serta oleh masyarakat merupakan
perangkat yang berke wajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat
dalam mendidik warga negara. Sekolah dalam konteks ini adalah senua
personilnya mulai dari kepala sekolah, jajaran pimpinan yang lain, staf
pengajar, karyawan, dan lain sebagainya. Elemen-elemen sekolah ini
bertugas mengatur manajemen sekolah berbasis kearifan lokal, mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut, dan
lain-lain. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan
yang

berperan

pendidikan.

102

penting

dalam

meningkatkan

kualitas

Sekolah sebagai suatu organisasi, memiliki budaya

tersendiri yang dibentuk dan dipengaruhi oleh nilai-nilai, persepsi,
kebiasaan-kebiasaan,

kebijakan-kebijakan

pendidikan

perilaku orang-orang yang ada didalamnya.

103

dan

perilaku-

Serta sekolah ialah

organisasi resmi/formal dengan beberapa persamaan karakteristik dalam

100

Pendi Susanto, Produktivitas Sekolah : Teori untuk Praktek di Tingkat Satuan
Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 80.
101 Wahyudi,
Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran
(Pontianak:CV alfabeta,2009), Hlm.5.
102 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2011), Hlm. 24.
103 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.3,
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organisasi.

104

Salah satu lembaga pendidikan yang di dalamnya

diselenggarakan atau berlangsungnya pendidikan adalah sekolah.105
Jadi sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan formal, yang lahir
dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan serta oleh masyarakat
merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam mendidik warga negara.
Budaya sekolah merupakan perpaduan nilai-nilai, keyakinan,
asumsi, pemahaman dan harapan-harapan yang diyakini oleh warga
sekolah dan dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku serta sebagai
pemecahan masalah yang mereka hadapi. Keberadaan budaya sekolah,
mampu menjadikan warga sekolah menjalankan kewajiban-kewajiban dan
tugas serta mampu menyelesaian masalah secara konsisten. Adanya nilai,
sikap, keyakinan dan lain sebagainya yang terangkum dalam budaya
sekolah tentunya akan meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan
dalam komunitas sekolah tersebut.
Pada dasarnya budaya sekolah sama dengan budaya organisasi
lainnya, namun sekolah mempunyai fokus terhadap menyediakan
pembelajaran bermutu bagi peserta didiknya, yang mana hal tersebut
menjadi pembeda sekolah dengan organisasi lainnya. Budaya sekolah
dapat tercermin dalam nilai yang dianutnya, sikap yang dimilikinya,
kebiasan-kebiasaan yang ditampilkannya dan tindakan yang ditunjukkan
oleh seluruh personel sekolah yang membentuk satu kesatuan khusus
dari sistem sekolah.106
Istilah dan konsep 'budaya' di dunia pendidikan berasal dari konsep
budaya yang terdapat di dunia industri, yang disebut budaya organisasi.
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Budaya organisasi merupakan bagian dari manajemen sumber daya
manusia dan teori organisasi.107
Gagasan tentang budaya sekolah sudah ada pada tahun 1932,
sosiolog pendidikan Willard Waller (1932) yang dikutip oleh Deal dan Kent
berpendapat bahwa budaya sekolah adalah setiap sekolah memunyai
budayanya sendiri, yang berupa serangkaian nilai, norma, aturan moral,
dan kebiasaan, yang telah membentuk perilaku dan hubungan-hubungan
yang terjadi di dalamnya.108
Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan
norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan
penuh kesadaran sebagai perilaku alami, dibentuk oleh lingkungan yang
menciptakan pemahaman yang sama diantara seluruh unsur dan personil
sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa dan jika perlu
membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah.109
Menurut Edgar Schein budaya organisasi sebagai suatu pola dasar
yang di-ciptakan, ditemukan, dan dikembang-kan oleh kelompok tertentu
saat belajar menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal
yang telah berjalan cukup baik untuk dianggap valid. Oleh karena itu,
perlu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk
berpersepsi, berpikir, dan berperasaan sehubungan dengan masalah
yang dihadapi.110
Menurut Deal dan Peterson yang dikutip oleh Rahmat dan Edie
Suharto

dalam

bukunya

“Konsep

Manajemen

Berbasis

Sekolah”

menyatakan budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi
perilaku,

107

tradisi,

kebiasaan

keseharian,

dan

simbol-simbol

yang

Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan,
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108 Kent D. Peterson andTerrence E. Deal, The Shapping School Cultur Fieldbook (San
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dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas, administrasi, peserta
didik, dan masyarakat sekitar sekolah.111
Kemudian menurut Stephen Robin dan Mary Coulter budaya
sekolah adalah sehimpunan nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang
dianut bersama oleh dan mempengaruhi perilaku serta tindakan para
anggota.112
Short

dan

Greer

mendefinisikan

budaya

sekolah

sebagai

keyakinan, kebijakan, norma dan kebiasaan dalam sekolah yang dapat
dibentuk, diperkuat dan dipelihara melalui pimpinan dan guru-guru di
sekolah. budaya sekolah merupakan konteks dibelakang layar sekolah
yang menunjukkan keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan yang telah
dibangun dalam waktu yang lama oleh semua warga dalam kerja sama di
sekolah serta budaya sekolah berpengaruh tidak hanya pada kegiatan
warga sekolah tetapi juga motivasi dan semangat.113
Budaya sekolah adalah sebagai karakteristik khas sekolah yang
dapat diidentifikasi melalui nilai yang dianutnya, sikap yang dimilikinya,
kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkannya dan tindakan yang ditujukan
oleh personil sekolah yang membentuk satu kesatuan khusus dari sistim
sekolah. 114 Sekolah sebagai suatu bentuk organisasi memiliki budaya
sendiri yang membentuk corak dari sistim yang utuh dan khas. Kehasan
budaya sekolah tidak terlepas dari visi dan proses pendidikan yang
berlangsung menuntut keadaan unsur-unsur atau komponen-komponen
sekolah sebagai bidang garapan organisasi.
Budaya sekolah yang kondusif ditandai dengan terciptanya
lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tertib sehingga pembelajaran
berlangsung secara efektif. Menurut Vern dan Louise Jones faktor-faktor
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Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), Hlm.308.
Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Manajemen Edisi Kesepuluh, (Jakarta:
Erlangga, 2010), Hlm. 63.
113 Daryanto Suryatri Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah
(Yogyakarta: Gava Media, 2013), Hlm.17.
114 Aan komariyah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju
Sekolah Efektif
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Hlm.102.
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dalam control sekolah yang secara signifikan mempengaruhi prilaku dan
prestasi siswa diantaranya adalah tingkat penekanan guru terhadap
prestasi

akademik,

pengorganisasian

guru,

intruksi

dan

keahlian

manajemen kelas. Pola temuan- temuan penelitian menunjukkan bahwa
siswa bukan hanya dipengaruhi oleh cara mereka berhubungan sebagai
individu tetapi juga ada pengaruh kelompok yang berasal dari etos
sekolah sebagai institusi sosial.

115

Budaya sekolah yang terbentuk

sebagai hasil dari interaksi antar warga sekolah dan juga interaksi dengan
lingkungan masyarakat disekitarnya.
Budaya sekolah tidak dapat dipisahkan dengan kepemimpinan
dalam sekolah karena budaya tumbuh dan berkembang bersama pendiri
dan pemimpin organisasi yang kuat. Peranan budaya sekolah sangat
menentukan bagi pencapaian tujuan sekolah seperti model berikut.

Gambar 1: Model Menggambarkan Bagaimana Budaya Diciptakan dan
Dipelihara Nilai Pendiri.116

115

Vern Jones dan Louise Jones, Manajemen Kelas Komprehensif (Jakarta: Kencana
Prenada Group, 2012), Hlm. 134.
116 Schein, E. H., Organizational Culture and Leadership (San Francisco: Jossey-Bass,
1992).Hlm.211.
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Budaya pada dasarnya berasal dari tiga sumber: (1) keyakinan,
nilai, dan asumsi pendiri organisasi; (2) pengalaman belajar dari anggota
kelompok sebagai organisasi mereka berevolusi; dan (3) keyakinan, nilainilai,dan asumsi yang dibawa oleh anggota baru dan pemimpin. Padahal
masing-masing mekanisme ini memainkan peran penting, yang paling
banyak penting untuk awal budaya adalah dari pemimpin.
Pemimpin biasanya memiliki kontribusi besar pada sebuah
organisasi yang beradaptasi dengan lingkungannya sendiri dan diluar
lingkungannya, mereka memiliki gagasan awal, berdasarkan pada sejarah
dan

kepribadian

budaya

mereka

sendiri,

tentang

bagaimana

memenuhinya akan gagasan itu. Para pendiri tidak hanya memiliki tingkat
kepercayaan diri dan tekad, tetapi mereka biasanya memiliki asumsi kuat
tentang alam dunia, peran yang dimainkan oleh organisasi di dunia itu,
sifat manusia dan hubungan bagaimana kebenaran itu sampai, dan
bagaimana mengelola ruang dan waktu.117
Salah satu cara paling penting di mana sekolah dapat membantu
siswa baru menyesuaikan diri dengan sekolah adalah melalui orang dalam
organisasi yaitu, supervisor, kepala sekolah, guru,karyawan dan siswa
senior. Pemimpin memiliki pengaruh kunci atas pembinaan budaya
sekolah serta informasi dan dukungan yang mereka berikan menentukan
seberapa cepat siswa belajar tentang budaya sekolah, sementara
pengaruh lingkungan menentukan sejauh mana siswa menyesuaikan diri
sekolah tersebut.
Kepala sekolah sebagai pimpinan memiliki potensi yang besar
untuk memantapkan dan menerapkan budaya sekolah dengan lima
mekanisme pokok yaitu: 1. Perhatian 2. Cara menghadapi krisis 3. Model
peran 4. Pengalokasian penghargaan dan kriteria penyelesaian serta 5.
Pemutusan hubungan kerja guru dan staf.118
117

Ibid, 211-212
Abdul Kadim Masaong dan Arfan A. Tilomi, Kepemimpinan Berbasis Multiple
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Selain itu budaya sekolah dapat dikembangkan untuk mewujudkan
budaya sekolah yang kondusif dan bermutu untuk mendukung proses
pembelajaran disekolah dengan cara antara lain: 1. Mensosialisasikan
budaya mutu sekolah 2. Merencanakan program pengembangan budaya
mutu sekolah 3. Mengimplementasikan budaya mutu sekolah 4.
Melakukan

pengawasan

terhadap

budaya

mutu

sekolah

dan

5.

Meningkatkan manajemen budaya mutu sekolah. 119 Pendapat tersebut
memberikan informasi yang sangat jelas bahwa peranan kepala sekolah
dalam pembentukan budaya sekolah sangatlah besar.
Sebuah sekolah harus mempunyai misi menciptakan budaya
sekolah yang menantang dan menyenangkan, adil, kreatif, inovatif,
terintegratif dan dedikatif terhadap pencapaian visi, menghasilkan lulusan
yang

berkualitas

tinggi

dalam

perkembangan

intelektualnya

dan

mempunyai karakter taqwa, jujur, kreatif, mampu menjadi teladan, bekerja
keras, toleran dan cakap dalam memimpin serta menjawab tantangan
akan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang dapat
berperan dalam perkembangan iptek dan berlandaskan imtak.
Adapun firman Allah tentang budaya yaitu terdapat surat Ali – Imran
ayat: 164.

َ علَى ۡٱل ُم ۡؤ ِمنِينَ ِإ ۡذ َب َع
علَ ۡي ِه ۡم َءايَ ِت ِهۦ َويُزَ ِكي ِه ۡم
َّ لَقَ ۡد َم َّن
ُ ث ِفي ِه ۡم َر
َ ْسوَل ِم ۡن أَنفُ ِس ِه ۡم َي ۡتلُوا
َ ُٱَّلل
)١٦٤ :ين (ال عمران
َ ب َو ۡٱل ِح ۡك َمةَ َو ِإن َكانُواْ ِمن قَ ۡب ُل لَ ِفي
َ َ َويُ َع ِل ُم ُه ُم ۡٱل ِكت
ٍ ض َل ٖل ُّم ِب
Artinya:Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang
beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari
golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka
ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan
kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya
sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam
kesesatan yang nyata ( QS. Ali Imran: 164).120
Rasulullah SAW, telah memberikan platform yang sesuai untuk
menumbuhkan budaya manusia. Mereka mengenalkan manusia kepada
119

Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik ( Bandung: PT. Refika
Aditama,2010), Hlm. 94.
120 Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.71.
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tuhan sehingga tercipta situasi yang mendukung bagi manusia untuk
menyerap prilaku yang baik dan menjahui sifat-sifat yang buruk dan
tercela. Mengingat pembenahan manusia adalah awal bagi perbaikan
masyarakat Nabi SAW memandang bahwa perubahan jiwa dan roh
manusia berpengaruh pada perbaikan masyarakat dan dapat menjauhkan
mereka dari sifat tercela serta menciptakan kondisi yang sehat. 121 Budaya
sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau
falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan
komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara
melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar
yang dianut oleh personil sekolah.
Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan budaya sekolah
dalam penelitian ini adalah filosofi dasar sekolah yang memuat normanorma, kebiasaan, perilaku, keyakinan, sikap, pengetahuan yang
berdasarkan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang
bagaimana cara melakukan tindakan akademis dalam suatu sekolah.
Adapun indikatornya yaitu: Religius, toleransi, pembinaan terhadap
anggota, Jujur, prestasi, disiplin, produktivitas kerja dan konsisten dalam
mencapai tujuan.

B. Penelitian yang Relevan
1.

Disertasi Isnada Waris Tasrim dengan Judul: Kepemimpinan

Visioner Dalam Proses Perubahan Di Sekolah Efektif (Studi Kasus Tiga
Sekolah Dasar Di Kota Bungga), Tahun 2011.

122

Penelitian ini

dilaksanakan di tiga sekolah dasar yaitu SD Global, SD Anugerah dan SD
Berdikari. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu:

121

Dadan Rusmana dan Yayan Rahtikawati, Tafsir Ayat-Ayat Budaya ( Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2014), Hlm.238.
122 Isnada Waris Tasrim, Kepemimpinan Visioner dalam Proses Perubahan di Sekolah
Efektif (Studi Multikasus pada Tiga Sekolah Dasar di Kota Bunga), Disertasi, 2011,
Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pasca Sarjana Univesitas Negeri
Malang.
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a. Kepemimpinan visioner dalam pembentukan visi didasari oleh 1) nilai
personal pemimpin dan nilai dasar organisasi 2) dalam menetapkan
arah yang jelas bagi organisasi dilandasi oleh berbagai pertimbangan.
b. Kepemimpinan visioner dalam menstransformasi visi dilakukan melalui
1) upaya artikulasi dan kumunikasi visi, misi dan tujuan organisasi
yang meliputi tujuan, intensitas dan sasaran 2) mengindentifikasi area
perubahan yang perlu diperbaiki melalui restrukturisasi
c.

Kepemimpinan visioner dalam mengimplementasikan visi dilakukan
melalui 1) pengembangan profesionalisme guru, mulai proses
rekruitmen, diklat internal dan eksternal, supervisi dan studi lanjut 2)
pembangunan

budaya

mencakup

pembangunan

komitmen,

pembentukan sistem budaya dan sosialiasi sistem budaya.
Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji kepemimpinan
visioner, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan
perbedaannya

penelitian

ini

mendeskripsikan

secara

mendalam

bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam melakukan
Pembinaan Budaya Sekolah pada situasi sosial Sekolah Menengah Atas
Negeri Se-Provinsi Jambi sedangkan disertasi diatas lebih mengkaji
kepada Kepemimpinan Visioner Dalam Proses Perubahan Di Sekolah
Efektif.
2.

Disertasi Nurul Hidayah dengan judul Peran Kepemimpinan

Visioner dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Multisitus di MAN 3
Malang dan MA Unggulan PP Amanatul Ummah Surabaya), Tahun
2014.123
Hasil penelitian yaitu peran kepemimpinan visioner merupakan
salah satu faktor penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mutu
pendidikan adalah sebagaimana disebutkan dalam PP No. 19 tahun 2005
123

Nurul Hidayah, Peran Kepemimpinan Visioner dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
(Studi Multisitus di MAN 3 Malang dan MA Unggulan PP Amanatul Ummah Surabaya)
2014. Program Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.
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tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi 8 standar. Hasil
temuan: pertama, peran kepemimpinan visioner di sekolah dijalankan
dengan karakter integritas religius: Kedua, peran kepemimpinan visioner
dalam mewujudkan mutu pendidikan di sekolah melalui cara-cara: sharing
vision, menyusun strategi, membuat perubahan, memampukan dan
memberdayakan,

memberi

motivasi

inspiratif,

menjalin

kerjasama,

mengatasi hambatan, menyiasati peraturan, dan menjadi uswah. Ketiga,
keberhasilan peran kepemimpinan visioner dalam meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah meliputi keberhasilan dalam meningkatkan mutu
input dan proses yaitu memiliki tenaga pendidikan dan kependidikan yang
berkualitas, mendapatkan input siswa yang berkualitas, dan memiliki
metode pembelajaran yang efektif dan variatif. Keberhasilan mutu hasil
meliputi mutu akademik dan non akademik yang bagus, output dan
outcome yang berkualitas. Faktor-faktor keberhasilan meliputi faktor
kepribadian pemimpin, pendidikan dan pengalaman, faktor internal, dan
faktor eksternal.
Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji kepemimpinan
visioner, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan
perbedaannya

penelitian

ini

mendeskripsikan

secara

mendalam

bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam melakukan
Pembinaan Budaya Sekolah pada situasi sosial Sekolah Menengah Atas
Negeri Se-Provinsi Jambi sedangkan disertasi diatas lebih mengkaji
kepada Peran Kepemimpinan Visioner dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan.
3.

Disertasi Harding, John Jeffery. Dengan judul Sebuah studi strategi

kepemimpinan yang mempromosikan budaya sekolah yang positif di
sekolah tinggi baru. Tahun 2007.124

124

Harding, John Jeffery. University of La Verne, ProQuest Disertasi Publishing, 2007.
3290076
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan
menggambarkan strategi kepemimpinan yang digunakan oleh kepala
sekolah yang mendukung pengembangan budaya sekolah yang positif di
sekolah tinggi baru. Studi ini mengidentifikasi strategi kepemimpinan
kepala sekolah tersebut dianggap paling efektif dalam pengembangan
budaya sekolah yang positif dan diidentifikasi rekomendasi untuk
pengembangan budaya sekolah yang positif dari kepala sekolah yang
telah membuka sekolah tinggi baru. Adapun Metodologinya Subyek dalam
penelitian ini adalah empat puluh tujuh kepala sekolah tinggi baru di
California. Peserta menanggapi survei tiga puluh sembilan-item menilai
strategi kepemimpinan yang digunakan oleh kepala sekolah serta strategistrategi dianggap efektif dalam mempromosikan budaya sekolah yang
positif di sekolah tinggi baru. Sampel selektif kepala sekolah tinggi baru
berpartisipasi dalam wawancara individu untuk memastikan persepsi
strategi kepemimpinan yang efektif dan hambatan untuk pengembangan
budaya sekolah yang positif.
Adapun hasil Temuan, Pemeriksaan data kuantitatif dan kualitatif
dari

peserta

dalam

penelitian

ini

menunjukkan

bahwa

strategi

kepemimpinan dinyatakan dipekerjakan oleh kepala sekolah tinggi baru
konsisten dengan literatur tentang perkembangan budaya sekolah.
Artikulasi visi pribadi, praktek perekrutan dan pelatihan khusus, dan fokus
pada staf dan keterlibatan masyarakat adalah strategi kepemimpinan yang
mengarah pada pengembangan budaya sekolah yang positif. hambatan
utama untuk pengembangan budaya sekolah yang positif berasal dari
konfigurasi kelas, keterlibatan tingkat kabupaten, masalah konstruksi, atau
kurangnya pengetahuan oleh kepala sekolah tinggi baru.
Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji budaya sekolah,
menggunakan

pendekatan

deskriptif

kualitatif,

pengumpulan

data

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan
perbedaannya

penelitian

ini

mendeskripsikan

secara

mendalam

bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam melakukan
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Pembinaan Budaya Sekolah pada situasi sosial Sekolah Menengah Atas
Negeri Se-Provinsi Jambi sedangkan disertasi diatas lebih mengkaji
kepada strategi kepemimpinan yang mempromosikan budaya sekolah
yang positif.
4.

Disertasi : Howard, Jody K, yang berjudul The relationship between

school culture and an effective school library program: Four case studies
(Hubungan antara budaya sekolah dan program perpustakaan sekolah
yang efektif: Empat studi kasus), Tahun 2008.125
Hasil penelitiannya yaitu Standar yang menetapkan program
perpustakaan sekolah yang efektif telah dijelaskan dalam Kekuatan
Informasi: Membangun Kemitraan untuk Pembelajaran (AASL & AECT,
1998), yang meminta pustakawan untuk bertindak sebagai mitra
pembelajaran dengan guru kelas sehingga instruksi keterampilan
informasi terjadi dalam konteks kegiatan kelas yang sedang berlangsung.
Namun, beberapa pustakawan sekolah tidak dapat menerapkan model ini.
Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa beberapa pustakawan mampu
membuat program seperti itu sementara yang lain gagal? Ada literatur
penelitian dalam pendidikan yang mengakui pentingnya budaya sekolah
sebagai faktor dalam inovasi instruksional. Namun ini bukan masalah
yang telah dibahas untuk sebagian besar dalam literatur Perpustakaan
dan Informasi Sains (LIS) mengenai program perpustakaan sekolah.
Memeriksa budaya di sekolah dengan program perpustakaan sekolah
yang

efektif

dapat

membantu

mengidentifikasi

faktor-faktor

yang

mendukung penerapan model Kekuatan Informasi.
Disertasi ini menjelaskan beberapa studi kasus dari empat sekolah
K-12. Masing-masing sekolah telah menerima penghargaan nasional yang
mengakui keefektifan perpustakaan berdasarkan kriteria yang ditetapkan
oleh American Association of School Librarians (AASL). Teori strukturasi
Giddens (1984), konsep Senge (1990) dari organisasi pembelajaran, dan
125

Howard, Jody K, The relationship between school culture and an effective school
library program: Four case studies, Emporia State University, ProQuest Dissertations
Publishing, 2008. 3347462.
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teori budaya organisasi Schein (1992) memberikan kerangka untuk
disertasi ini. Pendekatan analisis konsisten dengan prinsip penelitian
naturalistik dan mencerminkan asumsi penelitian kualitatif secara lebih
umum. Pola umum yang ditemukan di setiap situs termasuk kehadiran
budaya kolaboratif, gaya kepemimpinan kolaboratif kepala sekolah, dan
harapan yang tinggi untuk siswa dan staf. LIS profesor dapat
menggunakan kesimpulan ini dalam instruksi dari kandidat perpustakaan
sekolah.
Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji budaya sekolah,
menggunakan

pendekatan

deskriptif

kualitatif,

pengumpulan

data

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan
perbedaannya

penelitian

ini

mendeskripsikan

secara

mendalam

bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam melakukan
Pembinaan Budaya Sekolah pada situasi sosial Sekolah Menengah Atas
Negeri Se-Provinsi Jambi sedangkan disertasi diatas lebih mengkaji
Hubungan antara budaya sekolah dan program perpustakaan sekolah
yang efektif.
5.

Jurnal internasional: Janene Hemmen, Stacey Edmonson, John R.

Slate dalam penelitiannya berjudul Principals Perceptions of Visionary
Leadership: A Qualitative Investigation Tahun 2009.126
Hasil penelitian menemukan sembilan metathemes muncul tentang
para pemimpin visioner: a) tahu seluruh organisasi, b) membangun
budaya kerja tim, c) memotivasi stakeholder, d) tahu peran dalam proses
perubahan, e) membangun hubungan, f) mengkomunikasikan, g)
berpendapat dengan peran menantang, h) Pengetahuan SD, dan i)
Spesialis SDM. Sembilan metathemes tersebut semuanya harus dimiliki
dan menjadi karakteristik kepala sekolah visioner yang menginginkan
perubahan/reformasi bagi sekolah. Penelitian ini menawarkan perspektif
teoritik tentang pentingnya menjadi pemimpin visioner bagi kepala sekolah
126

Janene Hemmen, Stacey Edmonson dan John R. Slate, Principals Perceptions of
Visionary Leadership: A Qualitative Investigation Dalam International Journal of
Educational Leadership Preparation, Vol.4, No.2, 2009, Hlm.1.
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yang ingin mendukung pembelajaran siswa dan menawarkan bagaimana
menjadi pemimpin yang visioner. Penelitian ini sekaligus menjawab
masalah tentang banyaknya lulusan sekolah kepemimpinan khususnya di
ELCC Texas yang tidak memiliki keterampilan seseorang pemimpin
visioner.
Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji kepemimpinan
visioner, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan
perbedaannya

penelitian

ini

mendeskripsikan

secara

mendalam

bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam melakukan
Pembinaan Budaya Sekolah pada situasi sosial Sekolah Menengah Atas
Negeri Se-Provinsi Jambi sedangkan jurnal internasional diatas lebih
mengkaji

kepada

Pimpinan

Utama

dari

Kepemimpinan

Visioner:

Investigasi Kualitatif.
6.

Jurnal internasional: M. Kemal Demirci, Nuray Mercan, Emine Oyur

dan Bayram Alamur dengan Judul Learning Organisations of the Future
and Visionary Leadership “If One does not Know to which Port One
Issailing, no Wind is Favorable” Tahun 2012.127
Hubungan

yang

positif

antara

kepemimpinan

visioner

(perencanaan, kepemimpinan organisasi visioner dan kepemimpinan
visioner kreatif) dan organisasi belajar (belajar terus menerus, dialog dan
penelitian, pembelajaran sebagai sebuah tim, sistem berbagi, karyawan
diberdayakan

serta

hubungan

antara

sistem

dan

kepemimpinan

mendukung). Dalam organisasi belajar yang memiliki kualifikasi akan lebih
mudah

untuk

menunjukkan

pengembangan

visi

dan

kualifikasi

kepemimpinan visioner. Kontribusi hasil studi ini bagi penulis adalah
memperkaya teori tentang hubungan yang positif antara kepemimpinan
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M. Kemal Demirci, Nuray Mercan, Emine Oyur dan Bayram Alamur dengan Judul
Learning Organisations of the Future and Visionary Leadership “If One does not Know to
which Port One Issailing, no Wind is Favorable” Dalam European Journal of Social
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visioner dan organisasi belajar. Hal ini berarti peran kepemimpinan
visioner dalam memajukan lembaga pendidikan adalah kuat.
Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji kepemimpinan
visioner, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan
perbedaannya

penelitian

ini

mendeskripsikan

secara

mendalam

bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam melakukan
Pembinaan Budaya Sekolah pada situasi sosial Sekolah Menengah Atas
Negeri Se-Provinsi Jambi sedangkan jurnal internasional diatas lebih
mengkaji

kepada

Organisasi

Pembelajaran

Masa

Depan

dan

Kepemimpinan Visioner.
7.

Jurnal internasional: Carpenter, Daniel dengan judul School culture

and leadership of professional learning communities (Budaya sekolah dan
kepemimpinan komunitas pembelajaran profesional), Tahun 2015.128
Hasil penelitiannya yaitu: Penelitian ini menyimpulkan bahwa
pemimpin sekolah harus memberikan struktur kepemimpinan yang
mendukung dan berbagi bagi para guru untuk memastikan budaya
sekolah yang positif dan komunitas pembelajaran profesional yang efektif
yang berdampak pada peningkatan sekolah. Pemimpin di sekolah harus
bekerja secara langsung dengan guru untuk membuat kebijakan dan
prosedur yang memberi guru struktur kepemimpinan untuk secara
langsung berdampak pada peningkatan sekolah melalui upaya kolaborasi
masyarakat pembelajaran profesional. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengeksplorasi struktur kepemimpinan yang mendukung dan
berbagi di sekolah-sekolah sebagai fungsi kebijakan dan prosedur budaya
sekolah.
Persamaan
menggunakan

penelitian

pendekatan

ini

sama-sama

deskriptif

kualitatif,

mengkaji

budaya

pengumpulan

data

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan
128

Carpenter, Daniel, School culture and leadership of professional learning communities
The International Journal of Educational Management, Bradford Vol. 29, Iss. 5, (2015):
Hlm.682-694.
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perbedaannya

penelitian

ini

mendeskripsikan

secara

mendalam

bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam melakukan
Pembinaan Budaya Sekolah pada situasi sosial Sekolah Menengah Atas
Negeri Se-Provinsi Jambi sedangkan jurnal internasional diatas lebih
mengkaji kepada budaya sekolah dan literatur komunitas pembelajaran
profesional dengan mengeksplorasi kebijakan dan praktik yang ada di
sekolah-sekolah sebagai kasus-kasus unik. Sebagian besar literatur
meminta studi kasus khusus untuk mengidentifikasi masalah dalam
penerapan praktik yang efektif.
8.

Jurnal internasional: Naseer Ahmad Salfi, Saeed Muhammad

dengan judul Relationship among school size, school culture and students'
achievement at secondary level in Pakistan (Hubungan antara ukuran
sekolah, budaya sekolah dan prestasi siswa di tingkat menengah di
Pakistan), Tahun 2007.129
Adapun hasil penelitiannya yaitu penelitian ini berusaha untuk
menentukan hubungan antara ukuran sekolah, budaya sekolah dan
prestasi siswa di tingkat menengah di Pakistan. Penelitian ini bersifat
deskriptif (tipe survei). Itu dilakukan pada sampel 90 kepala sekolah
menengah kepala sekolah dan 540 guru sekolah dasar, menengah dan
tinggi yang bekerja di sekolah menengah pemerintah anak laki-laki
provinsi Punjab. Data dikumpulkan melalui tiga sumber: pertama, statistik
pendidikan dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) Punjab;
kedua, hasil tahunan siswa kelas 9 dan 10 dari Board of Intermediate and
Secondary Education (BISEs) Punjab; dan ketiga, kuesioner yang berisi
39 item pada skala penilaian lima poin dan sepuluh item dalam bentuk ya /
tidak. Validitas dan reliabilitas kuesioner dipastikan melalui pendapat para
ahli dan uji coba pada awal 2006; keandalan keseluruhan didirikan pada
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Naseer Ahmad Salfi, Saeed Muhammad, Relationship among school size, school
culture and students achievement at secondary level in Pakistan The International
Journal of Educational Management; Bradford Vol. 21, Iss. 7, (2007): Hlm.606620. DOI:10.1108/09513540710822201.
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0,967. Ada korelasi yang signifikan antara ukuran sekolah dan budaya
sekolah, dan ukuran sekolah dan prestasi siswa. Sekolah-sekolah kecil
mengungkap budaya sekolah yang positif dan berkinerja lebih baik
daripada sekolah menengah dan besar. Para pembuat kebijakan,
administrator dan manajer, dan guru di tingkat menengah dapat
meningkatkan budaya sekolah dengan membawa sekolah ke ukuran yang
wajar, yang dapat meningkatkan prestasi siswa di Pakistan.
Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji budaya sekolah
sedangkan

perbedaannya

penelitian

ini

mendeskripsikan

secara

mendalam bagaimana Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam
melakukan Pembinaan Budaya Sekolah pada situasi sosial Sekolah
Menengah Atas Negeri Se-Provinsi Jambi sedangkan jurnal internasional
diatas lebih mengkaji kepada hubungan antara ukuran sekolah, budaya
sekolah dan prestasi siswa di tingkat menengah di Pakistan. Penelitian ini
bersifat deskriptif (tipe survei).
Meskipun penelitian tentang kepemimpinan visioner telah banyak
dihasilkan, penelitian terhadap fenomena kepemimpinan visioner tetap
saja mengundang daya tarik tersendiri bagi pribadi peneliti. Dari perspektif
pengembangan ilmu, kesinambungan penelitian mutlak diperlukan.
Menurut Syamsul Arifin, penting disadari terhadap adanya dua hal pokok
dalam kajian filsafat ilmu, yaitu context of discovery dan context of
justification. context of discovery adalah bahwa ilmu pengetahuan tidak
terjadi, ditemukan, dan berlangsung dalam kevakuman. Ilmu pengetahuan
selalu ditemukan dan berkembang dalam kontext ruang dan waktu
tertentu, dalam konteks sosial tertentu. Adapun context of justification
adalah konteks dimana kajian ilmiah dan hasil-hasilnya akan selalu diuji
berdasarkan kategori dan kriteria yang murni ilmiah. Semua faktor di luar
ilmiah harus ditinggalkan. Satu-satunya yang dipentingkan adalah bukti
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empirik dan penalaran logis-rasional dalam membuktikan kebenaran suatu
tesis atau teori.130
Berdasarkan konteks di atas, apa yang dihasilkan oleh para peneliti
terdahulu, terbuka peluang untuk dikritik melalui mekanisme penelitian
ilmiah pada masa-masa yang akan datang. Untuk itulah, dalam
kesempatan ini penulis bermaksud untuk meneliti kepemimpinan visioner
kepala sekolah dalam pembinaan budaya sekolah. sebab, dari beberapa
penelitian terdahulu yang penulis ungkap, sejauh yang penulis ketahui
belum ada yang meneliti kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam
pembinaan budaya sekolah.
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Syamsul Arifin, Ideologi Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis (Malang: UMM
Pers, 2010), Hlm.9-10.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Melalui penelitian seseorang berupaya menemukan, menjelaskan
dan menguraikan suatu fakta, peristiwa dan realitas. Penelitian yang baik
tidaklah berangkat dari suatu dugaan belaka, imajinasi, angan-angan,
hayalan atau halusinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
karena data tentang kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam
pembinaan budaya sekolah lebih banyak membutuhkan data yang bersifat
kualitatif.
Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang
memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan
dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat
data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam
situasi dan kondisi tertentu.
Penelitian kualitatif memiliki definisi yang beragam, tetapi John W.
Creswell memahaminya sebagai pendekatan penelitian yang dimulai
dengan asumsi, lensa penafsiran/teoritis, dan studi tentang permasalahan
riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai
permasalahan sosial atau kemanusiaan.131 Selanjutnya menurut Bogdan
dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, mendifinisikan
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara
holistic (utuh).132
Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu secara
keseluruhan, sehingga tidak dibenarkan untuk mengisolasikan individu
131

John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih diantara Lima
Pendekatan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 87-88.
132Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2010), Hlm.
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atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu melihatnya
sebagai bagian dari suatu keutuhan. Pendekataan penelitian kualitatif
disebut

juga

dengan

pendekatan

penelitian

naturalistik

karena

penelitiannya dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang
berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran
peneliti tidak mempengaruhi dinamika tersebut. Istilah naturalistik
menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian terjadi secara alamiah, apa
adanya dalam situasi normal dan menekankan pada deskripsi secara
alami. Pengambilan data atau penjaringan fenomena dilakukan dari
keadaan yang sewajarnya (pengambilan data secara alami atau natural).
Oleh karena itu kajian yang demikian menurut Sukmadinata tidak
ditujukan untuk membuat generalisasi, tetapi untuk memperluas temuan
yang memungkinkan pembaca atau peneliti lain dapat memahami situasi
yang sama dan menggunakan hasil penelitian ini dalam praktik.133
Kajian disertasi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis
pendekatan studi kasus yaitu pendekatan kualitatif yang penelitiannya
mengekplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus)
atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan
data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber
informasi majemuk dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.134
Adapun Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah berpusat pada
kenggulan Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam Pembinaan
Budaya Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari dan Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi.
Dalam operasionalisasinya, peneliti langsung turun ke lapangan di
Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jambi untuk mendengarkan,
mengamati dengan cermat, bertanya, dan mencatat untuk kemudian
133

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Program
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Remaja Rosdakarya, 2007), Hlm. 60-61.
134 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih diantara Lima
Pendekatan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 135.
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dipahami dan dimaknai berdasarkan interpretasi peneliti, kemudian
dibandingkan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti
sebelumnya, dengan menggunakan referensi untuk dijadikan sandaran
dan penguat data yang ditemukan di lapangan.
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian
1. Situasi Sosial
Situasi Sosial adalah suatu keadaan atau tempat di mana subjek
berdomisili

yang

mempengaruhi

kegiatan,

keadaan,

data

yang

berhubungan dengan prilaku subjek atau situasi dan kondisi lingkungan
tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian.135
Situasi Sosial pada kajian ilmiah ini terkonteks pada Sekolah
Menengah Atas di Provinsi Jambi yaitu (Sekolah Menengah Atas Negeri
12 Merangin, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari dan Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi) yang mana pemilihan situasi sosial
ini atas pertimbangan a) rasional, praktis dan ekonomis b) telah
terlaksananya Kepemimpinan Visioner oleh kepala sekolah dalam
pembinaan budaya sekolah sehingga memiliki informasi atau data yang
sesuai dengan judul dan masalah penelitian yang mungkin dapat
dikumpulkan c) status akreditasi sama-sama (A). d) masalah yang diteliti
belum diteliti orang lain. e) ketersediaan akses data/informasi bagi penulis.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk
variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat. Subjek penelitian
dapat berupa benda, hal atau orang. Ketiga jenis subjek yang disebutkan
selalu terkait dengan orang walaupun benda dan hal bukan berwujud
orang. Hampir semua benda ada pemiliknya dan pemiliknya adalah orang,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa subjek penelitian pada umumnya
manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia.136
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Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif
(Jakarta: GP Press, 2008), Hlm.219.
136Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 152

64

Subjek penelitian dalam penelitian ini pada Sekolah Menengah
Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi adalah terdiri dari lima
unsur yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, perwakilan Guru,
Kepala Tata Usaha dan Perwakilan Siswa yang mana menggunakan
teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu”.137
Penentuan

subjek

berdasarkan

tujuan

dilakukan

untuk

meningkatkan kegunaan informasi yang didapatkan dari subjek yang kecil.
Informan dalam penelitian ini sebagian didatangi dan diwawancarai, dan
sebagian lain diamati dan diobservasi secara langsung. Hal ini dilakukan
untuk penyesuaian informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara
dengan data yang diperoleh melalui observasi.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Menurut Mc. Leod sebagaimana yang dikutip oleh Husein Umar,
pengertian data dari sudut ilmu sistem informasi sebagai fakta-fakta
maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai tetapi
data yang sudah diolah menjadi informasi maka data tersebut memiliki arti
bagi pemakai, teknik pengambilan data yaitu purposive sampling, data
dipilih berdasarkan informan yang memiliki informasi yang banyak dan
memiliki peran lebih luas tentang tema penelitian yang diteliti oleh
peneliti.138
Sumber data merupakan hal yang penting dari suatu penelitian,
karena dari sumber data itulah akan diperoleh informasi dari suatu
penelitian. Sumber data dapat berupa subjek penelitian (orang) dan dapat
pula berbentuk objek (benda). Dari kedua sumber inilah akan diperoleh
data yang akan dijadikan sebagai jawaban dari suatu masalah penelitian.
137Sugiono,

Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta. 2010),
Hlm. 300.
138 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2008), Hlm. 41.
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Sumber data merupakan objek utama penelitian yang telah direncanakan.
Sumber data biasanya terkait dengan manusia dan prilakunya, serta objek
benda alam lainnya.

Menurut Kaelan sumber data itu adalah mereka

yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam
penelitian.139
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber data dalam
penelitian adalah orang, benda, objek yang dapat memberikan informasi,
fakta, data, dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji
atau diteliti. Data dan sumber data dalam sebuah penelitian adalah satu
paket. Data tidak mungkin dipisahkan dengan sumber data. Pemahaman
yang benar terhadap data akan memudahkan dalam menemukan sumber
data. Sebaliknya pemilihan sumber data yang tepat akan menentukan
kebenaran data yang dihasilkan dalam penelitian.
Sumber data yang dipilih dalam penelitian ini adalah unsur yang
terkait dan kompeten untuk memberikan pendapat, pemikiran, dan
penilaian serta penguatan-penguatan yang peneliti perlukan dalam rangka
menyusun,

menyempurnakan,

dan

memvalidasi

guna

terwujudnya

kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam membina budaya sekolah di
Sekolah Menengah Atas Negeri di provinsi Jambi.
a. Data primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat
pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang
dicari.140 Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti
(atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.141
Data

primer

dalam

penelitian

ini

adalah

informasi

atas

Kepemimpinan Visioner kepala sekolah dalam Pembinaan Budaya

139 Kaelan,

Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Jogjakarta: Paradigm, 2012),
Hlm. 74
140Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 91.
141Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011),Hlm,
39.
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Sekolah yaitu bersumber dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah,
perwakilan guru, Kepala Tata Usaha dan perwakilan Siswa.
b. Data sekunder
Sumber data sekunder adalah data dari tangan kedua atau data
yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari
subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi
atau data laporan yang telah tersedia.142 Sumber data sekunder berasal
dari bahan bacaan yang berupa dokumen-dokumen seperti buku atau
dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam melengkapi data primer.
Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumendokumen. 143 Hasil dokumentasi mengenai situasi dan subjek penelitian
yang diteliti oleh peneliti berbentuk dokumen dan e-dokumen di Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi.
2. Sumber data
Sumber data adalah subjek dari mana data penelitian itu
diperoleh. 144 Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini
meliputi:
a. Sumber data berupa manusia, yaitu kepala sekolah, wakil kepala
sekolah, kepala ketatausahaan, guru, dan siswa.
b. Sumber data berupa suasana atau peristiwa dalam Kepemimpinan
Visioner dalam Pembinaan Budaya Sekolah
c.

Sumber data berupa dokumen, yaitu semua dokumen terkait dengan
penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang lazim
digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk
menghimpun data atau gambar.
142Saifuddin

Azwar. Loc. Cit., Hlm. 91.
Suryabrata. Loc. Cit., Hlm. 39.
144 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka
Cipta, 2010), Hlm. 107.
143Sumadi
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1. Observasi
Observasi merupakan proses sistematis dalam mencatat dan
merekam berbagai peristiwa, sikap dan perilaku yang diamati peneliti
dalam setting penelitiannya. 145 peneliti mendatangani langsung lokasi
penelitian untuk mengamati secara langsung dan mencatat peristiwa yang
terjadi untuk memperoleh data tentang bagaimana kepemimpinan visioner
kepala sekolah dalam membina budaya sekolah di Sekolah Menengah
Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari
dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi. Dalam pelaksanaan
metode ini peneliti melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan di
sekolah guna memperoleh data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi
sekolah seperti bagaimana kepemimpinan visioner kepala sekolah,
bagaimana budaya sekolah dan bagaimana kepemimpinan visioner
kepala sekolah dalam membina budaya sekolah.
2. Wawancara
Metode wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan
mendengar. 146 Wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara
langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak
pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban
terhadap pertanyaan yang diajukan.147
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
tertutup dan wawancara terbuka (covert and overt) yaitu pada wawancara
tertutup yang diwawancarai tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa
mereka diwawancarai, mereka tidak mengetahui tujuan wawancara.
Sedangkan wawancara terbuka yang para subjeknya tahu bahwa mereka
sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara. 148

145Agustinus

Bandur, Penelitian Kualitatif(Jakarta:Mitra Wacana Media, 2016), Hlm. 107.
Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, Handbook Of Qualitative Research,
(California:Teller, Road Thousand Oaks, 2008), Hlm 43
147 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif (Jakarta: GP Press Group,
2013), Hlm. 101.
148 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),
Hlm.129.
146
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Informan dalam hal ini adalah pelaku atau subjek penelitian yaitu
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, perwakilan guru, Kepala Tata
Usaha dan perwakilan Siswa. Cara ini digunakan untuk bagaimana
mengetahui kepemimpinan visioner kepala sekolah, bagaimana budaya
sekolah dan bagaimana kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam
membina budaya sekolah.
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang.149 Adapun dokumen yang diteliti dalam penelitian ini terdiri
dari buku profile sekolah, buku tata tertib sekolah, program kegiatan
sekolah dan foto kegiatan sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri
Se Provinsi Jambi (SMA Negeri 12 Merangin, SMA 1 Batang Hari dan
SMA Negeri 3 Kota Jambi), serta letak geografis, struktur organisasi
sekolah, struktur organisasi ketatausahaan, sarana dan prasarana
pendukung pekerjaan staf dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penelitian ini.
E. Teknik Analisis Data
Analisis

data

adalah

proses

mengolah,

memisahkan,

mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan
dilapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah
yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya siap dikemas menjadi
laporan hasil penelitian.150 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian
ini mempunyai dua corak analisis yakni melakukan analisis saat
mempertajam keabsahan data dan melakukan analisis melalui interpretasi
pada data secara keseluruhan.
Pada analisis saat mempertajam keabsahan data, dilakukan
penyusunan data yaitu dengan penyusunan kata-kata hasil observasi,
hasil wawancara dan dokumen-dokumen berdasarkan kategorisasi yang
149

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm. 329.
Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif,(Jakarta: Referensi, 2013), Hlm.
120.
150Mukhtar,
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sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh,
dikembangkan penajaman data melalui penelusuran dan pencarian data
selanjutnya. Peneliti mencatat data apa adanya, tanpa memberikan
intervensi dari teori yang terbaca atau paradigma yang dimiliki peneliti
selama ini. Namun peneliti tetap berusaha untuk mencari makna inti dari
berbagai perilaku dan perbuatan yang tampak. Hal ini dilakukan untuk
memahami perilaku tersebut dalam konteks yang lebih luas. Pada analisis
melalui interpretasi pada data secara keseluruhan berarti bahwa
berdasarkan kategorisasi akan dicari maknanya, sehingga data tidak
hanya dideskripsikan saja, akan tetapi juga ditafsirkan.
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan
analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang
diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti
akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data
yang dianggap kredibel.
Data yang sudah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi, kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis. Dalam
pengolahan data, dilakukan beberapa tahapan seperti pengumpulan
secara sistematis semua data yang berhubungan dengan gejala atau
peristiwa yang sedang diteliti mengenai kepemimpinan visioner kepala
sekolah dalam membina budaya sekolah.
Data yang telah terkumpul kemudian diklarifikasi ke dalam bagianbagian tertentu yang sesuai dengan masalahnya. Kemudian dilakukan
analisis data secara cermat untuk mengetahui hakikat dan penyebabpenyebabnya. Analisis data bermuara pada usaha membuat beberapa
penyelesaian yang sesuai dengan gejala atau masalah yang diteliti dalam
beberapa penyimpulan dan pernyataan hasil penelitian. “Miles dan
Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
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tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu
data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Langkahlangkah analisis ditunjukkan pada gambar dibawah ini”.151

Periode pengumpulan

Reduksi data
Antisipasi

Selama

Setelah

ANALISIS

Display data
Selama

Setelah

Kesimpulan/Verifikasi
Selama

Setelah

1. Reduksi data (Data Reduction)
Dari

pengamatan

lapangan,

dokumentasi

dan

wawancara

ditemukan data yang sedemikian banyak dan kompleks serta campur
aduk, maka langkah yang perlu diambil adalah mereduksi data. “Menurut
Mattew B. Miles & A. Michael Huberman Reduksi data diartikan sebagai
proses

pemilihan,

pemusatan

perhatian

pada

penyederhanaan,

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatancatatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data,
berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif
berlangsung”.152
Proses pemilihan data dan memfokuskan pada informasi yang
mengarah untuk pemecahan masalah, pemaknaan dan penemuan untuk
151Sugiono,

Op, Cit., Hlm. 337
B. Miles & A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press.
2009),Hlm.16.
152Matthew
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menjawab pertanyaan penelitian. Reduksi data merupakan proses
pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan
saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu
menerapkan metode observasi, wawancara, dan dari berbagai dokumen
yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Peneliti harus mampu
merekam data lapangan dalam bentuk catatan lapangan, ditafsirkan atau
diseleksi data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Kegiatan
ini akan berlangsung sejak awal sampai akhir penelitian.
2. Penyajian Data (Data Display)
Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian
data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.153
Penyajian data berupaya untuk menampilkan atau menceritakan
data secara transparan. Teknik penyajian data yang runtun dan sistematis
sangat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan dan verifikasi yang
memadai berupa pola hubungan yang permanen antara kepala sekolah,
waka, guru dan siswa.
3. Penarikan Kesimpulan (Verification)
Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai
konfigurasi yang utuh. Kesimpulan/verifikasi dilakukan selama penelitian
berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji
kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitas tetap terjamin.
“Menurut Mattew B. Miles & A. Michael Huberman Kegiatan
analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan
verifikasi. Penarikan kesimpulan, dalam pandangan kami, hanyalah
sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulankesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya
makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,
kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.
153Ibid.,

Hlm. 17.
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Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik
mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenarannya dan
kegunaannya”.154
Analisis yang ketiga ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan
pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
F. Uji Keterpercayaan Data (Trushworthines)
Teknik pengecekkan keabsahan data merupakan fokus yang
sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, Teknik pemeriksaan
dilakukan didasarkan atas kriteria yaitu kepercayaan (credibility). Standar
credibility diperlukan agar hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya dan
disetujui

kebenarannya

oleh

partisipan

yang

diteliti.

Ada

empat

pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Perpanjangan Keikutsertaan
Dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini,
maka akan memungkinkan kepercayaan data yang dikumpulkan akan
benar. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan
penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.155
Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih
dianggap orang asing, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap,
tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan
perpanjangan pengamatan, peneliti mengecek kembali apakah data yang
telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar. Jika data
yang diperoleh selama ini setelah dicek tidak benar, maka peneliti akan
154Ibid.,

Hlm. 18
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),
Hlm.327.
155
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melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga
diperoleh data yang pasti kebenarannya. Jika setelah dicek kembali ke
lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan
pengamaatan dapat diakhiri.
Dengan semakin lamanya peneliti ikut serta di lapangan, maka
informasi

yang

diperoleh

dapat

diuji

kebenarannya.

Selain

itu

perpanjangan keikutsertaan peneliti juga dapat memungkinkan peneliti
terbuka terhadap pengaruh ganda yaitu faktor-faktor kontekstual dan
pengaruh gejala atau fenomena yang diteliti.
2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan
Dalam penelitian ini, ketekunan pengamatan peneliti sangat
diperlukan untuk menemukan ciri-ciri fenomena atau gejala sosial dalam
situasi yang sangat relevan sehingga peneliti dapat memusatkan
perhatian secara rinci dan mendalam. Ketekunan pengamatan oleh
peneliti dalam penelitian ini akan membantu menyediakan kedalaman
informasi melalui pengamatan yang teliti dan rinci secara kesinambungan
terhadap faktor-faktor yang menonjol pada masalah yang sedang di teliti.
Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan
pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak,
dan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis.
Sebagai bekal peneliti meningkatkan ketekunan dengan cara membaca
berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi terkait
temuan yang diteliti.
3. Triangulasi
Triangulasi adalah cara yang ditempuh untuk melakukan verifikasi
sepanjang penelitian yang dilakukan hingga data dianalisis dalam bentuk
laporan tertulis156
Tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam
penelitian kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam membina budaya
sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Sekolah
156

Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, Hlm.137.
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Menengah Atas Negeri 1 Batanghari dan Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di
luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data itu. Teknik Triangulasi yang paling banyak digunakan ialah
pemeriksaan melalui sumber lainnya.
Triangulasi adalah membandingkan dan mengecek kembali derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi dengan metode menurut
Platton terdapat dua strategi yaitu, pengecekan derajat kepercayaan
penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan
pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode
yang

sama.

memanfaatkan

Triangulasi
peneliti

dengan

atau

penyidik

pengamat

ialah

lainnya

dengan

untuk

jalan

keperluan

pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Sedangkan Triangulasi
dengan teori menurut Lincoln dan Guba yaitu berdasarkan anggapan
bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya
dengan satu atau lebih teori.157
Keabsahan data akan terjamin apabila digunakan teknik triangulasi,
maka dalam hal ini akan digunakan empat macam triangulasi, yaitu:
1. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek kembali
derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui sumber yang
berbeda. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang
diperoleh dari suatu sumber dengan data yang diperoleh dari sumber lain.
Teknik yang dilakukan adalah membandingkan data yang diperoleh dari
hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah sebagai manajer
dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan yang lain dan
bahkan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen sekolah.
157Lexy

178.

J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2010), Hlm.
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2. Triangulasi metode
Mengaplikasikan adanya model-model pengumpulan data secara
berbeda seperti observasi dan wawancara, dengan pola yang berbeda.
Pada triangulasi dengan metode ini ada dua strategi yang digunakan
yaitu: pertama, pengecekan derajat keterpercayaan data temuan hasil
penelitian

melalui

beberapa

teknik

pengumpulan

data.

Kedua,

pengecekan derajat keterpercayaan beberapa sumber data dengan
metode yang sama.
3. Triangulasi Data
Triangulasi data, yaitu upaya peneliti membandingkan beberapa
data yang diperoleh dengan cara yang sama dan sumber data yang sama.
Triangulasi ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: 1) kevalidan data dari
sisi masa, yaitu melihat tanggal berapa data tersebut disahkan, dalam
konteks ini peneliti mengupayakan bersumber dari dokumen terbaru. 2)
kevalidan data dari sisi rasionalitas, yaitu melihat data-data tersebut
apakah rasional atau tidak dilihat dari sisi angka-angka yang tertera pada
dokumen, demikian juga rasionalitas wawancara dan pengamatan,
sedangkan

data

dokumen

dimaksudkan

untuk

memperkuat

hasil

wawancara, atau sebaliknya setelah dokumen diperoleh dapat saja
ditanyakan kepada informan yang lebih mengetahui dalam bentuk
wawancara, praktek tersebut juga berlaku dalam pengamatan untuk
segera didalami melalui wawancara dan dokumen lain.
d. Triangulasi teori
Triangulasi teori, yaitu peneliti mengkonfirmasikan data yang
diperoleh dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Apabila
ternyata tidak cocok, maka data tersebut ditelusuri kembali, sebab ada
kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengumpulannya. Triangulasi teori
diterapkan dalam bentuk mencari dan mempelajari teori-teori yang
diperlukan untuk mendukung dan menginterpretasikan data yang
diperoleh di lapangan. Melalui teknik ini peneliti menghubungkan data
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hasil temuan dengan teori-teori yang dituangkan dalam kerangka teori
yang relevan.
Berdasarkan

teknik

triangulasi

tersebut

diatas,

maka

yang

dimaksud untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang
diperoleh di lapangan tentang kepemimpinan visioner kepala sekolah
dalam membina budaya sekolah adalah, dari sumber hasil observasi,
wawancara

maupun

melalui

dokumentasi

sehingga

dapat

dipertanggungjawabkan seluruh data yang diperoleh di lapangan dalam
penelitian tersebut. Dapat diawali dari penemuan data dari sumber data
mana saja lalu dicross-check Sampai data lengkap dan jenuh sekaligus
validasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk
penarikan kesimpulan.
4. Berkonsultasi dengan pembimbing
Konsultasi dengan pembimbing dilakukan dengan cara melakukan
konsultasi hasil temuan sementara guna mendapatkan arahan-arahan dan
solusi-solusi dari berbagai problem yang ditemukan di lapangan.
Konsultasi tersebut dipandang berharga dan bermanfaat besar terhadap
akhir penelitian yang dilakukan.

G. Pelaksanaan dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 1 Januari 2016 s/d 1 januari
2018. Tempat penelitian di SMA Negeri 12 Merangin, SMA Negeri 1
Batang Hari dan SMA Negeri 3 Kota Jambi. Adapun pelaksanaannya
adalah pada tabel sebagai berikut:
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Situasi Sosial)
1. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
SMA Negeri 12 Merangin pada mulanya bernama SMA
Persiapan Negeri Pinang Merah yang didirikan pada bulan Juli tahun
2004, atas dasar kerja sama antara Kepala SMP Negeri 1 Pamenang,
Pemerintahan Desa Pinang Merah dan Tokoh Masyarakat, Pada tahun
pelajaran 2004 / 2005 SMA Pinang Merah memiliki Siswa 82 Siswa
yang

kegiatan

belajarnya

menumpang

pada

gedung

bekas

penampungan transmigran tahun 1980. dengan biaya operasional
dipikul bersama oleh orang tua siswa dan pemerintahan desa serta 3
orang donatur. Dengan kondisi Sekolah seperti gambar dibawah ini.158

Gambar 2 : gedung SMA.N 12 Pinang Merah tahun 2004

158

Dokumentasi: SMA Negeri 12 Merangin 2017-2018

78

79

Pada bulan agustus 2004 SMA Pinang Merah mendapatkan Unit
Sekolah baru yang pembangunannya dimulai pada tanggal 24 Agustus
2004 yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Bapak Gubernur
Jambi dan selesai pembangungannya pada bulan Januari 2005. Pada
tanggal 14 Maret 2005 SMA Pinang Merah berubah namanya menjadi
SMA Negeri 3 Pamenang yang peresmiannya dilakukan oleh Bupati
Merangin. Pada saat itu belum memiliki peralatan apapun baik mesin
Kantor Maupun media pembelajaran. Sejak saat itu warga SMA Negeri
3 Pamenang mulai merangkak bergerak Maju. Kemudian pada tahun
2008 sampai sekarang berubah nama menjadi SMA Negeri 12
Merangin dan telah memperoleh akreditasi A dengan nilai 97,32 pada
tahun 2011. Pada tahun 2014 SMA Negeri 12 Merangin juga telah
membuka pendidikan layanan khusus dengan kreteria 3 T; Terluar,
terpencil, dan terisolasi berjumlah 400 siswa dengan harapan dapat
membantu

pemerintah

dalam

meningkatkan

Komulatif (APK) nasional, sehingga

Angka

Pendidikan

Kabupaten Merangin semakin

maju dengan peningkatan sumber daya manusia. 159
Gambar 3: lokasi dan kondisi gedung SMA.N 12 tahun 2018.

159

Dokumen: SMA Negeri 12 Merangin 2017-2018
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti sekolah ini sangat
berkembang pesat terutama dari gedung yang bagus, tertata dan
memakai pintu gerbang yang besar kemudian sekolah ini juga
nyaman, bersih ditambah lagi dengan warga sekolah yang ramah
antar sesama dan memiliki semangat untuk maju. 160
Dengan kekompakan TIM Work, Komite Sekolah dan para
Stokholder yang mendukung SMA Negeri 12 Merangin semakin maju
pesat baik dari segi fasilitas, kuantitas siswa dari tahun ketahun
meningkat dan Kualitas yang diwujudkan dari berbagai prestasi yang
diperoleh siswa, guru, kepala sekolah dan sekolah baik tingkat
kabupaten dan provinsi, bahkan pada tahun 2015 menjadi Juara 2
Tingkat Nasional kategori Sekolah Sehat dan 5 Besar Sekolah
Adiwiyata Tingkat Nasional.
merupakan

satu

diantara

4

161

Dan SMA Negeri 12 Merangin

sekolah

di

Merangin

yang

telah

melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK ) tahun
2016 dan diharapkan dapat melaksanakan UNBK pada tahun
berikutnya.
a. Visi

dan Misi Sekolah Menengah Atas Negeri

12 Merangin

yaitu:162
Visi
“Unggul Dalam Prestasi Berdasarkan Iptek Dan Imtaq Serta Bijak
Terhadap Lingkungan”.
Misi
Melaksanakan Pembelajaran berbasis TIK dan Bimbingan secara
Efektif,dan menyenangkan sehingga setiap siswa berkembang secara
optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
1) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh
warga sekolah.

160

Observasi, SMA Negeri 12 Merangin, 04 September 2017.
Observasi, SMA Negeri 12 Merangin, 04 September 2017.
162 Dokumen: SMAN 12 Merangin 2017-2018
161
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2) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi
dirinya, sehingga dapat berkembang secara optimal.
3) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut juga
budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
4) Menerapkan manajemen partisifatif dengan melibatkan seluruh warga
sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah.
5) Mengembangkan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat serta
menerapkan prinsip kewirausahaan
b. Tujuan Sekolah
1) Menjadikan sekolah terbaik dan disiplin di Kabupaten Merangin serta
dapat terakreditasi sangat memuaskan
2) Terwujudnya lapangan pendidikan yang kondusif dan ditandai dengan
layanan pendidikan dengan kemampuan, bakat dan minat.
3) Terciptanya lingkungan belajar yang bersih, aman, tertib, displin,
berwibawa, indah, rindang dan sehat.
4) Terciptanya lingkungan sekolah yang agamis dan mencintai budaya
bangsa.
5) Pencapaian nilai kebutuhan minimum selalu meningkat tiap
tahunnya.
6) Memiliki sanggar seni yang mampu tampil pada acara regional.
7) Memiliki Laboraorium Bahasa yang mampu membekali siswa dalam
kemampuan berbahasa yang baik dan benar.
8) Memiliki

Laboratorium

TIK

sebagai

sarana

meningkatkan

kemampuan siswa dalam bidang TIK.
9) Memiliki tim olah raga minimal dua cabang yang mampu menjadi
finalis ditingkat regional.
10) Memiliki organisasi siswa disekolah, yang handal sebagai sarana
latihan kepemimpinan.
11) Memiliki Tim Cerdas Cermat yang mampu bersaing dari tingkat
kabupaten, propinsi maupun tingkat nasional.
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12) Memiliki koperasi sekolah dan unit usaha dan industri yang baik
dan terorganisir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga
sekolah.
13) Menjadi sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah Adiwiyata
14) Memiliki kelompok-kelompok belajar yang baik, kelompok KIR, dan
kelompok pecinta Matematika, Fisika, Biologi dan Kimia untuk
mengikuti lomba karya ilmiah remaja, IMO, IPHO, IBO clan ICHO.
15) Memiliki tim PMR dan UKS yang handal untuk memberikan
pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi disekolah
sebelum diteruskan kelembaga pusat kesehatan yang lebih tinggi
16) Memiliki Organisasi Kepramukaan yang berkompeten baik di
Tingkat Regional maupun Nasional yaitu 3 Saka: Saka Bayangkara,
Saka Wira Kartika dan Saka Husada. 163
c. Sasaran
Berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang diuraikan di atas,
sasaran SMA

Negeri 12 Merangin tahun pelajaran 2017/2018 adalah

sebagai berikut:
1) Peningkatan pemahaman dan ketrampilan seluruh warga sekolah
terhadap 8 SNP dan implementasinya dalam proses pendidikan di
sekolah
2) Peningkatan perolehan hasil belajar peserta didik, baik untuk KKM
mata pelajaran maupun perolehan nilai Ujian Nasional sehingga
mencapai minimal 75%
3) Peningkatan disiplin seluruh warga sekolah (guru, tata usaha, dan
karyawan lainnya, serta peserta didik) ditandai dengan terciptanya 7 K
dan kehadiran minimal 95%
4) Peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua, baik dalam
dukungan moril maupun materil dengan pencapaian kehadiran pada
rapat komite sekolah dan kemampuan membayar sumbangan masingmasing mencapai minimal 90%
163
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5) Penambahan sarana dan prasarana, terutama pemenuhan IT
sehingga minimal 75% ruang dilengkapi perangkat IT yang terhubung
dengan jaringan internet
6) Peningkatan proses pembelajaran melalui permbelajaran berbasis IT
untuk seluruh Mata Pelajaran
7) Peningkatan mutu lulusan dan jumlah lulusan yang diterima di
Perguruan Tinggi terakreditasi sehingga menacapai minimal 75%
8) Peningkatan

kerjasama

dan

kemitraan

dengan

SMP,

PT,

Dinas/Instansi terkait, dan Dunia Usaha/Dunia Industri dalam bentuk
kesepakatan tertulis (MoU)
9) Peningkatan Kemampuan Guru dalam bidang IT untuk mendukung
pelaksanaan dan penerapan Kurikulum 2013.164
d. Struktur Organisasi
Pengelolaan sebuah lembaga pendidikan, baik itu dengan status
negeri

maupun

status

swasta

secara

keseluruhan

membutuhkan

organisasi pendidikan sebagai wadah implementasi dan aktualisasi
program pendidikan yang dibuat dalam bentuk sebuah struktur organisasi
penyelenggara pendidikan.
Keberadaan organisasi dalam lembaga pendidikan tersebut akan
sangat berpengaruh dalam menumbuh kembangkan lembaga pendidikan
yang bersangkutan, dan wadah organisasi tersebut tidak akan dapat
berdaya fungsi tanpa adanya bantuan personalia organisasi yang memiliki
komitmen untuk memajukan organisasi. Oleh sebab itu, maju mundurnya
sebuah organisasi tidak terlepas dari intervensi aktif orang-orang yang
terlibat dalam kepengurusan organisasi tersebut.
Suatu organisasi tidak akan terlepas dari suatu struktur organisasi
kepengurusan. Karena kepengurusan itulah yang akan menjalankan rodaroda organisasi. Maju atau mundurnya suatu organisasi sangat tergantung
pada orang yang duduk dikepengurusan tersebut. Kemudian tugas
seorang pemimpin untuk mengatur dan memberikan kebijakan dalam
164
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mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh karena pemimpinlah
yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab.
Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki berbagai
kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Untuk mengatur
dan menyusun program kegiatan sekolah agar dapat berjalan dengan
lancar dan terorganisir, diperlukan satu organisasi untuk pembagian tugas
secara merata dan profesional serta pengurus sekolah yang sesuai
dengan

jabatannya

masing-masing

sehingga

memudahkan

untuk

mewujudkan tujuan pendidikan .
Untuk memudahkan manajemen organisasi sekolah, Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin sama dengan lembaga pendidikan
lainnya yang juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut
memiliki peran penting dalam pembagian wewenang, tugas dan
pelaksanaan program yang direncanakan sebelumnya. Struktur tersebut
dibangun dalam internal sekolah yang dibentuk kepala sekolah sebagai
bagian pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki.
Dengan demikian, maka setiap pengurus atau anggota organisasi
yang mendapat tugas dan amanah agar semestinya dapat menjalankan
tugas dengan sebaik-baiknya. Disamping itu juga, tindakan-tindakan
pengurus organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab
harus

diberikan

perbaikan

dengan

mengedepankan

asas-asas

musyawarah untuk mencari mufakat dan menemukan solusi. Kondisi ini
sesungguhnya diciptakan untuk mewujudkan suatu tatanan kerja yang
demokratis dan harmonis dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
yang diemban sebagai konsekuensi logis dari jabatan yang dipegang
dalam suatu bagian organisasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Merangin.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin memberi
tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota
organisasi dari Bendahara, Waka kurikulum, Waka kesiswaan, Tata
Usaha sampai Majlis Guru. Struktur Organisasi tersebut dibuat dengan
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tujuan agar setiap anggota organisasi mengerti dengan jelas tugas,
kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing. 165 Kepengurusan
organisasi Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin sudah
ada sejak berdirinya, akan tetapi sering mengalami perubahan. Organisasi
sekolah yang baik adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat
kepala sekolah, guru-guru, pegawai tata usaha, bendahara dan siswa
yang mempunyai tugas dan kedudukan sesuai dengan fungsinya. Dengan
adanya susunan kepengurusan organisasi sekolah tersebut maka
kelangsungan proses pembelajaran pada sekolah tersebut dapat berjalan
dengan baik serta dalam menjalankan tugasnya sehari-hari haruslah
didasari rasa tanggungjawab.
e. Keadaan Guru
Guru adalah salah satu faktor dominan dalam menentukan
kelancaran dan pencapaian tujuan dari kegiatan belajar mengajar, tidak
hanya tergantung pada kuantitas guru yang tersedia juga termasuk dari
kualitas guru itu sendiri seperti pengalaman dan latar belakang pendidikan
yang dimiliki harus sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya.
Keberadaan guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik dalam
dunia pendidikan sangatlah dibutuhkan, guru memiliki andil yang sangat
besar terhadap keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Guru
sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk
mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul
karena

manusia

adalah

makhluk

yang

lemah,

yang

dalam

perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir
bahkan sampai meninggal dunia.166
Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang
lain dalam perkembangannya, demikian juga dengan peserta didik, minat,
bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik
tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru, karena itu
165
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seorang guru yang baik haruslah memberikan perhatian yang sama
kepada semua peserta didiknya, guru juga harus berpacu dalam
pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh
peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
Karena itu seorang guru harus dapat memposisikan dirinya sebagai:
Pertama, orang tua yang penuh kasih sayang kepada peserta didiknya,
Kedua, Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para
peserta didik, Ketiga, fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan,
dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya,
Keempat, memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua peserta
didik untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan
memberikan saran pemecahannya, Kelima, memupuk rasa percaya diri,
berani dan bertanggung jawab, Keenam, membiasakan peserta didik
untuk saling berhubungan atau bersilaturahmi dengan orang lain secara
wajar, Ketujuh, mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar
peserta didik, orang lain dan lingkungannya, Kedelapan, mengembangkan
kreativitas, Kesembilan, menjadi pembantu ketika diperlukan.167
Uraian tersebut di atas jelas bahwa peran guru sangatlah besar
dalam proses belajar mengajar, karena itu dapat dikatakan tanpa guru
suatu lembaga pendidikan tidak akan bisa berjalan sebagaimana
diharapkan. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, bagi
peserta didik dan lingkungannya. Karena itu guru harus memiliki standar
kualitas pribadi yang tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa,
mandiri dan disiplin. Disamping itu guru harus membantu peserta didik
yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum mereka
ketahui, karena itu untuk mencapai tujuan pendidikan maka dibutuhkan
tenaga guru yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang sesuai
dengan bidangnya.
Tenaga pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
sebagaimana di sekolah-sekolah lain merupakan unsur penting dalam
167Ibid...,

Hlm. 36
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mewujudkan proses pendidikan dan pengajaran yang baik. Guru
disamping sebagai mediator transmisi ilmu pengetahuan, juga merupakan
salah satu sumber informasi yang selalu dibutuhkan oleh siswa dalam
mengembangkan diri mereka. Guru merupakan salah satu elemen penting
dalam sebuah lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan
dan dalam rangka menghasilkan output yang mampu bersaing dengan
lulusan sekolah lain.
Adapun guru yang aktif dalam dalam kegiatan belajar mengajar di
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin berjumlah 45 orang,
termasuk didalamnya kepala sekolah yang mengasuh bidang studi
tertentu, karena jabatan kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang
diberikan instansi terkait yang dalam hal ini dinas pendidikan merangin
Demikian pula mengenai kualitas hasil belajar dan mengajar di
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin ini sangat ditentukan pula
oleh cukup tersedianya pengajar yang mempunyai kompetensi, terampil
dan mempunyai kemauan keras, ikhlas dalam menjalankan tugas serta
disiplin tinggi. Selain itu di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
juga terdapat komponen lain selain guru yang mempunyai andil yang
cukup besar dalam memperlancar dan mensukseskan kegiatan belajar
mengajar yaitu tenaga administrasi atau tata usaha.
Guru-guru yang dimiliki Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Merangin rata-rata sudah memenuhi kualifikasi pendidikan strata satu
(S1), bahkan ada beberapa orang yang tamatan S2 termasuk kepala
sekolahnya, namun sekitar 40% berstatus PNS yaitu sebanyak 14 orang
dan 10 orang sudah Sertifikasi, 4 orang PNS Non Sertifikasi, 5 orang
Honda honor provinsi , 26 orang GTT honor provinsi. Guru Non PNS
adalah guru yang diperbantukan oleh kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin untuk melengkapi dan membantu dalam pelaksanaan
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proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Merangin.168
f.

Keadaan pegawai Tata Usaha
Untuk membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan,

perpustakaan dan hubungan masyarakat kepala sekolah menempatkan
beberapa karyawan atau pegawai tata usaha. Operasional kegiatan
administrasi di sekolah tidak lepas dari usaha optimal yang dilakukan oleh
tenaga kependidikan. Demikian halnya di Sekolah Menengah Atas Negeri
12

Merangin,

peran

aktif

mereka

dalam

administrasi

sekolah

mengantarkan sekolah tetap berjalan sampai saat ini.169
Tugas karyawan (Tata Usaha) diantaranya adalah menyusun
program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan administrasi perlengkapan
sekolah, penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah. Di Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin jumlah karyawan (TU) berjumlah 13
orang yang membantu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.
Kemudian tenaga kependidikan yang dimiliki Sekolah Menengah
Atas Negeri 12 Merangin ada 13 orang tenaga kependidikan 6 orang
memiliki kualifakasi pendidikan S1 dan 7 orang lainnya masih pendidikan
menengah atas, jika dilihat dari kualifikasi pendidikannya, tenaga
kependidikan yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Atas

Negeri 12

Merangin sudah memenuhi standar kualifikasi pendidikan sebagai tenaga
kependidikan.170
g. Keadaan siswa
Keberadaan siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
juga merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pembelajaran di sekolah. Tanpa siswa maka penyelenggaraan pendidikan
dan pembelajaran tidak akan terlaksana. Siswa adalah objek tujuan
pendidikan. Dengan demikian keberadaan siswa tentunya penting bagi
tercapai sasaran pendidikan yang telah ditentukan.
168
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Siswa Siswi Sekolah Menengah Atas

Negeri 12 Merangin

tergabung dalam suatu organisasi yang disebut OSIS,dalam organisasi ini
siswa dapat memantapkan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dalam
menunjang pencapaian peningkatan apresiasi penghayatan seni serta
menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara.
Kegiatan-kegiatan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
pada umumnya dilaksanakan oleh organisasi siswa intra sekolah (OSIS)
yaitu kegiatan rutin dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan rutin antara lain
adalah

upacara

bendera

setiap

hari

senin,

sedangkan

kegiatan

ekstrakurikuler yang berada dibawah naungan OSIS adalah pramuka,
PMR, kesenian, olahraga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan studi
minat.
Keadaan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin yakni
sebanyak 1.115 orang siswa. Hal ini terdiri dari kelas x sebanyak 456
orang, dan kelas XI sebanyak 356 orang, Kelas XII sebanyak 301 orang
siswa.171 Dari hasil pengamatan peneliti sekolah ini dari tahun ke tahun
peminatnya cukup banyak ini terbukti dari segi jumlah siswanya selalu
bertambah karena SMA 12 merangin ini merupakan sekolah Favorit
sehingga siswa berlomba-lomba untuk melanjutkan sekolah di Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin.172
h. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana merupakan faktor yang secara langsung
maupun tidak langsung ikut menunjang dan menentukan kelancaran
kegiatan pendidikan dan pengajaran. Fungsinya untuk mempermudah
tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana
sangatlah penting baik di lembaga formal maupun pendidikan non formal.
Pada dasarnya ada tiga faktor penting yang harus ada dalam
sebuah lembaga pendidikan, dimana ketiga faktor tersebut sangat
menentukan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, terutama di Sekolah
171
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Menengah Atas Negeri 12 Merangin, ketiga faktor tersebut adalah guru,
siswa dan instrumen belajar. Ketidakadaan salah satu dari ketiga faktor
tersebut, maka kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal.
Sarana dan prasarana merupakan salah satu bentuk dari instrumen
belajar yang cukup menentukan dalam keberhasilan pendidikan dan
pengajaran, karena ia merupakan salah satu faktor yang vital dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang harus ada di
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin.
Apabila

sarana

dan

prasarana

kurang

mendukung,

maka

penyelenggaraan atau pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah
tersebut tidak dapat berjalan dengan sempurna sesuai dengan tujuan
pendidikan yang diharapkan. Demikian sebaliknya, ketersediaan sarana
dan prasarana yang mendukung dan lengkap akan berimplikasi pada
proses belajar mengajar. Kelengkapan sarana dan prasarana akan
memberi variasi pada proses belajar mengajar, baik secara khusus
maupun secara umum dalam implementasi belajar mengajar berbagai
bidang studi.
Untuk menunjang lancaranya proses belajar mengajar, sarana dan
prasarana sangat

diperlukan. Tanpa adanya sarana dan prasarana,

pendidikan dan pengajaran tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin sebagai lembaga pendidikan
formal tidak terlepas dari sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin sudah cukup memadai. Dengan kondisi ini
diharapkan guru bisa mengajar dengan maksimal di sekolah dan siswa
bisa belajar dengan optimal di kelas. Sarana dan prasarana yang
dimaksud disini adalah alat-alat yang dipergunakan atau diperlukan dalam
memperlancar jalannya proses pembelajaran di Sekolah Menengah Atas
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Negeri 12 Merangin, baik itu berupa gedung ataupun alat-alat lainnya
yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan.173

2. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari di dirikan pada tahun
1978 yang dahulu bernama SMA PGRI. Diberi nama PGRI karena
sekolah ini didirikan oleh sebuah yayasan yang bernama PGRI I yang
diprakarsai 6 orang yaitu : Bapak Bulkani, Bapak Suraji, Bapak Yaksap,
Bapak Sofian Efendi, Ibu Melawani dan Bapak NN kemudian Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang ini Hari terletak di Jalan Jenderal A. Yani
No.1, Kec. Muaro Bulian, Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi, Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari ini berada dilingkungan perkantoran
yang suasananya mendukung program sekolah sehingga situasi sosial
dan budaya sekolah sangat mudah dibentuk. Jumlah guru yang terdapat
di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari 38 orang PNS, 22 orang
honor, dan 8 orang tenaga kependidikan, jumlah siswa 939 orang dengan
Akreditasi sekolah A (95).174
SMA PGRI didirikan atas dasar: Di kabupaten Batanghari belum
ada SMA, Banyaknya usia sekolah SMA yang tidak dapat bersekolah dan
Agar anak-anak usia sekolah SMA mendapatkan pendidikan. Kepala
sekolah pertama SMA PGRI adalah Bulkaini yang memimpin SMA PGRI
selama 2 tahun dan awal sekolah Suraji Bulkaini adalah seorang TKS
(tenaga kerja sukarela) yang berasal dari Padang. SMA PGRI pertama
kali terletak di Gedung pemerintah di Rengas Condong (sekarang gedung
partai Golkar di depan SD centre) kemudian SMA PGRI berpindah ke SD
PGRI belum mempunyai gedung persekolahan sendiri maka waktu
kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada waktu sore hari setelah
siswa SD sudah selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

173
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Setelah dua tahun memimpin Bulkaini pindah ke Jambi sehingga
Suraji yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah menjadi kepala
sekolah SMA PGRI yang kedua, pada masa kepemimpinan Suraji setelah
siswa SMA PGRI mengalami peralihan status dari swasta menjadi negeri
atas pengajuan usul ke Depdiknas. SMA PGRI berubah nama menjadi
SMAN 1 dan mempunyai gedung persekolahan sendiri yang di bangun di
Jalan A. Yani No. 1 dengan catatan siswa kelas satu langsung menjadi
siswa SMA negeri dan siswa kelas dua dan tiga tetap melanjutkan
menjadi siswa PGRI.
Sejak awal dibangun gedung atau kelas berjumlah 4 kelas yaitu 2
kelas untuk kelas I dan I kelas untuk kelas 2 dan 3. Satu kelas memiliki
siswa rata-rata 40 siswa. Sehingga jumlah siswa 150 orang. dan
mempunyai tenaga pengajar 8 orang karena masih memiliki tenaga
pengajar yang terbatas maka 1 orang guru dapat mengajar 2 atau 3 mata
pelajaran. dan karena status SMA yang sendiri kegiatan belajar
dilaksanakan di waktu pagi hari. Tenaga pengajar yang sebelumnya
bukan guru negeri kemudian telah memiliki tenaga pengajar guru
negeri.175
Setelah siswa kelas 2 dan 3 PGRI menamatkan studinya, Suraji
meletakkan

jabatannya

sebagai kepala sekolah SMAN 1. Masa

kepemimpinan beliau menjadi kepala sekolah sekitar 4 tahun kemudian
digantikan oleh Rahmatamin sebagai kepala sekolah SMAN 1 yang
pertama. Seiring dengan bertambahnya masa kepemimpinan SMAN 1
mengalami perkembangan sarana dan prasarana. Setelah Rahmatamin
kepala sekolah digantikan oleh Rustam Djunaid, S.Ip sebagai kepala
sekolah kedua. Kemudian digantikan Syamsirwan, S.Pd, pada masa
kepemimpinan beliau SMAN 1 mengalami kemajuan yang pesat baik dari
sarana dan prasarana, jumlah tenaga pengajar dan prestasi.
Pada tahun 2006 jabatan kepala sekolah digantikan oleh Nuriwan
Bhakti, S,Pd. SMAN 1 Batanghari tampil sebagai sekolah favorit di
175
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Kabupaten Batanghari dan menjadi satu-satunya sekolah Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional di Kabupaten Batanghari. SMAN 1
mengalami

perkembangan

di

berbagai

bidang

termasuk

sarana

pembelajaran.
Sejak berdiri sampai sekarang perkembangan SMA Negeri 1
Batang Hari cukup pesat mulai dari pembangunan yang luas, ruang kelas
yang banyak,

sarana dan prasarana yang lengkap, jumlah tenaga

pengajar dan prestasi yang luar biasa dan siswa siswi yang setiap tahun
selalu bertambah.
a. Visi dan misi
Visi :
“Sekolah Berkarakter Budaya Bangsa dan Unggul dalam Prestasi.”
Misi :
1) Meningkatkan penghayatandan pengamalan terhadap ajaran agama
yang dianut
2) Meningkatkan disiplin guru, pegawai, dan siswa
3) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru
4) Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan

komputer

bagi

warga sekolah
5) Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan intensif
6) Meningkatkan prestasi dibidang akademik dan non akademik
7) Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi
Negeri
8) Meningkatkan 6 K di lingkungan sekolah
9) Menciptakan

ide-ide

baru

yang

inovatif

dan

pengembangan sekolah
10) Meningkatkan kesejahteraan guru dan pegawai.176

176
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b. Tujuan SMAN 1 Batanghari
1) Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efesien
berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global
2) Terselenggaranya pembelajaran secara selektif dan produktif menuju
terciptanya learning society, lerning by doing, learning to learn dan
learning to do serta learning to be.
3) 15 % guru berkualifikasi S2, dan 100 % guru sudah sertifikasi
4) meningkatkan kinerja masing-masing komponen sekolah (Kepala
sekolah, tenaga pendidik, karyawan, peserta didik, dan komite
sekolah) untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang inovatif
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing
5) Warga sekolah berdisiplin tinggi, tingkat kehadiran 98 %
6) Meningkatkan program ekstrakurikuler dengan mewajibkan pramuka
bagi seluruh peserta didik, agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan
bakat

dan

minat

peserta

didik

sebagai

salah

satu

sarana

pengembangan diri peserta didik
7) Mewujudkan peningkatkan kualitas lulusan yang memiliki sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang seimbang, serta meningkatkan
jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi
8) Menjuarai Lomba Cerdas Cermat tingkat Provinsi/Nasional
9) Menjuarai lomba olimpiade tingkat Kabupaten/Provinsi
10) Menjuarai lomba LKIR tingkat Nasional
11) Memiliki tim olahraga minimal 3 cabang yang mampu menjadi juara
tingkat Provinsi
12) Menjuarai pidato/debat bahasa Inggris tingkat nasional
13) Memiliki group kesenian yang mampu menjadi juara tingkat
Provinsi/Nasional
14) Terpadunya pola penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
dengan

tantangan

dan

kebutuhan

sekolah

di

tengah-tengah

masyarakat secara empiris guna mewujudkan generasi mandiri,
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trampil dan berkualitas, serta adanya peningkatan iman , taqwa dan
akhlak mulia.
15) Menjadikan sekolah sebagai tempat pembentukan karakter bangsa
dan penyadaran berbudaya lingkungan hidup dengan meningkatkan
Kecerdasan,

Pengetahuan,

Kepribadian,

Akhlak

Mulia,

Serta

Keterampilan Untuk Hidup Mandiri dan Mengikuti Pendidikan Lebih
Lanjut.
16) Mengintegrasikan keunggulan lokal dan global pada seluruh mata
pelajaran, berbasis TIK dan membudayakan Bahasa Inggris sebagai
bahasa kedua di lingkungan sekolah.
17) Mewujudkan

sistem

kepemimpinan

yang

kuat

dalam

mengakomodasikan, menggerakan dan menyerasikan semua sumber
daya pendidikan yang tersedia.
18) Mengelola tenaga kependidikan secara efektif berdasarkan analisis
kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan
kerja, imbal jasa yang memadai.
19) Penanaman budaya mutu kepada seluruh warga sekolah yang
didasarkan pada keterampilan/ skill dan profesionalisme. Menciptakan
system kebersamaan melalui teamwork yang kompak, cerdas,
dinamis dan agamis dalam rangka menghasilkan output pendidikan
yang tinggi.
20) Memiliki sistem informasi sekolah berbasis TIK dan Pusat Sumber
Belajar dan E-learning.
21) Memiliki struktur organisasi yang dinamis, efektif dan efisien sesuai
dengan visi dan misi sekolah dalam mendukung keberhasilan
pembelajaran peserta didik.
22) Memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional
dan Internasional yang mendukung pembelajaran.177
c. Struktur Organisasi

177
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Manajemen yang handal dan mengutamakan kesatuan tujuan yang
telah disepakati sebelumnya perlu adanya jalur koordinasi yang jelas
antara atasan dan bawahannya supaya sistem dan proses yang
direncanakan berjalan dengan baik. Dalam struktur tersebut tergambar
dengan jelas sistem koordinasi, alur kerja, dan tanggung jawab yang
sama besar. Di dalam struktur tersebut harus jelas dan sesuai agar sistem
dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari kesalahpahaman di dalam
jalur komando maupun jalur koordinasi.
Pengelolaan sebuah lembaga pendidikan secara keseluruhan
membutuhkan suatu organisasi pendidikan sebagai wadah implementasi
dan aktualisasi program pendidikan. Wadah organisasi tersebut tidak akan
dapat berdaya fungsi tanpa adanya dukungan personalia yang memiliki
komitmen dalam memajukan organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu,
kemajuan suatu organisasi, tidak terlepas dari peran aktif orang-orang
yang terlibat dalam kepengurusan organisasi itu sendiri.
Suatu organisasi tidak akan terlepas dari suatu struktur organisasi
kepengurusan. Karena kepengurusan itulah yang akan menjalankan rodaroda organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung kepada
sumber daya manusia yang duduk di kepengurusan tersebut. Selanjutnya,
pemimpin bertugas untuk mengatur dan memberikan kebijaksanaan
dalam setiap langkah-langkah yang harus ditempuhnya. Pemimpin juga
mempunyai wewenang dan tanggung jawab secara penuh atas organisasi
yang dipimpinnya.
Untuk memudahkan manajemen organisasi sekolah, Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batanghari sama dengan lembaga pendidikan
lainnya yang juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut
memiliki peran penting dalam pembagian wewenang, tugas dan
pelaksanaan program yang direncanakan sebelumnya. Struktur tersebut
dibangun dalam internal sekolah yang dibentuk oleh kepala sekolah
sebagai bagian pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki.
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Wujud dari implementasi amanah yaitu jabatan tidak hanya sekedar
tergambar

dalam

berkesinambungan

struktur,
dengan

namun

harus

memperhatikan

dilaksanakan
berbagai

secara

aspek dalam

mencapai tujuan pendidikan. Dimana kepala sekolah, wakil kepala, ketua
program, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan lainnya harus
menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang berat sebagai
anggota organisasi dalam pengelolaan pendidikan di Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batanghari
Dengan demikian, maka setiap pengurus atau anggota organisasi
yang mendapat tugas dan amanah agar semestinya dapat menjalankan
tugas dengan sebaik-baiknya. Disamping itu juga, tindakan-tindakan
pengurus organisasi yang tidak melaksanakan tugas harus diberikan
perbaikan dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mencari
mufakat dan menemukan solusi.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari memberi
tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota
organisasi. Struktur organisasi tersebut dibuat dengan tujuan agar setiap
anggota organisasi mengerti dengan jelas tugas, kewajiban, hak dan
tanggung jawab masing-masing. Organisasi sekolah yang baik adalah
suatu organisasi yang didalamnya terdapat kepala Sekolah, Wakil kepala,
Ketua program, guru-guru, staf tata usaha, bendahara dan siswa yang
mempunyai tugas dan kedudukan sesuai dengan tufoksinya masingmasing. Dengan adanya susunan kepengurusan organisasi sekolah
tersebut maka diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan sekolah
yang ingin dicapai.
d. Keadaan Guru
Peranan guru sebagai tenaga pengajar atau pendidik sangatlah
penting di dalam memupuk minat dan menumbuhkan semangat siswa
dalam memberikan bekal ilmu pengetahun melalui program pembelajaran.
Keberhasilan dalam setiap mata pelajaran tentunya didukung oleh
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semangat guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Guru yang baik
adalah guru yang memberikan pelajaran kepada siswanya secara efektif
dan senantiasa membuat pelajaran, baik jangka pendek maupun jangka
panjang

serta

berusaha

untuk

menanamkan,

memupuk

dan

mengembangkan sikap cinta kepada pelajaran, serta memberikan
semangat dalam setiap proses pembelajaran.
Guru merupakan unsur dari terlaksananya proses pendidikan dan
pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Guru merupakan alat
untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa atau yang disebut
sebagai pemberi informasi. Tanpa guru suatu lembaga pendidikan tidak
akan berjalan sebagaimana mestinya.
Guru merupakan profesi yang harus memiliki dedikasi tinggi dalam
pendidikan, tanpa dedikasi tinggi maka proses belajar mengajar akan
kacau balau. Dalam hal ini guru sebagai pendidik dan murid sebagai
peserta didik dapat saja dipisahkan kedudukannya, akan tetapi mereka
tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan murid dalam mencapai
cita-cita.
Berlangsungnya proses atau terjadinya proses belajar mengajar,
tidaklah terlepas dari peranan guru-guru sebagai tenaga edukatif, karena
guru merupakan faktor penting dan utama dalam proses belajar
mengajar, tanpa adanya guru maka proses belajar mengajar tidak dapat
berjalan. Di samping itu, berkualitas atau tidaknya seorang siswa juga
sangat erat kaitannya dengan kemampuan dan kualitas seorang guru
yang mengajarnya, jika seorang guru memiliki potensi dan keterampilan
yang baik dalam mengajarnya, maka siswa sebagai terpelajar akan dapat
mengembangkan

bakat

dan

kemampuannya

seirama

dengan

perkembangan intelektual dalam pertumbuhan siswa tersebut.
Guru mempunyai tanggung jawab atas kelancaran proses mengajar
disekolah. Pentingnya peranan guru didalam upaya meningkatkan
sumber daya manusia, untuk itu keberhasilan proses belajar mengajar
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tergantung sejauh mana peran guru dan tugas dalam melaksanakan
tanggung jawabnya.
e. Keadaan Pegawai Tata Usaha
Karyawan merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah
organisasi, terutama organisasi sekolah yang membutuhkan dukungan
kinerja

yang

baik

dari

para

karyawan

Tata

Usaha.Pengelolaan

administrasi yang baik membutuhkan tenaga-tenaga terampil dengan
kompetensi individual dan keilmuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi
yang diberikan.Oleh sebab itu, sekolah pada umumnya memiliki tenaga
karyawan dan pengelola administrasi untuk membantu kepala sekolah
dalam mengerjakan berbagai tugas dan pekerjaan administrasi.
Administrasi pada suatu lembaga pendidikan dipandang perlu
sebagai penunjang agar penidikan dan pengajaran berlangsung dengan
baik, demi mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan.Kegiatan
administrasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari meliputi
aktivitas-aktivitas dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan
dengan urusan-urusan sekolah, baik yang menyangkut urusan dalam
maupun luar sekolah.
Kegiatan organisasi akan berjalan dengan baik apabila didukung
dengan tenaga terampil yang mampu memberikan layanan prima dalam
berbagai kegiatan organisasi. Demikian halnya dengan administrasi
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari, aktivitas administrasi
dibantu oleh karyawan Tata Usaha (TU) yang membantu pelaksanaan
tugas kepala sekolah dan guru dalam mengelola Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batanghari. Untuk itu, administrator disuatu lembaga pendidikan
sangat dibutuhkan bagi kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
Inilah yang sudah disadari oleh pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari.
f.

Keadaan Siswa
Siswa merupakan salah satu sub-sistem yang penting dalam sistem

pengelolaan pendidikan di sekolah. Siswa diperlakukan tidak hanya
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sebagai obyek didik tetapi juga sebagai subyek didik. Sebagai kader
pembangunan masa depan, siswa dibentuk untuk memiliki kualitas dasar
tertentu pada tiga aspek, yaitu aspek akademik intelektual, aspek
kepribadian, dan aspek jasmani-kesehatan.
Keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan

belajar

merupakan kegiatan yang paling pokok. Meskipun banyak hal yang
mempengaruhi dalam keberhasilan belajar siswa, namun yang jelas
keberhasilan siswa merupakan bagian utama dari penyelenggaraan
pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Jumlah keseluruhan siswa di
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang hari sebanyak 933 orang.178
keadaan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari di
atas dapat diketahui bahwa jumlah siswa sangat banyak atau tepatnya
sebanyak 933 orang, ini merupakan tuntutan bagi Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batanghari dalam menciptakan Sumber Daya Manusia
(SDM) selama ini sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi
dari masyarakat untuk menyerahkan anak-anak mereka supaya dididik di
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari. Ini tentunya bukan tugas
yang ringan bagi pihak sekolah dalam memenuhi permintaan masyarakat
untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan setiap tahunnya melalui
penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
g. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah alat pendidikan dalam arti kata
segala apa yang dapat dipergunakan dalam membantu kegiatan proses
belajar mengajar atau pendidikan di sekolah yang bentuknya bermacammacam seperti peta, gambar, alat-alat praktek, buku pelajaran dan lain
sebagainya. Adapun fungsi dari alat pendidikan tidak lain adalah sebagai
pelengkap dalam pelaksanaan pendidikan faktor sarana dan prasarana
sangat menentukan bahkan hasil pengajaran itu sendiri sangat ditentukan
oleh sarana dan prasana yang mendukung. Sarana dan prasarana yang

178
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tersedia di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari. telah cukup
memadai.
Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang vital dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, karena itu apabila
sarana dan prasarana kurang mendukung maka penyelenggaraan atau
pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah tidak dapat berjalan dengan
baik. Sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah alat-alat yang
dipergunakan atau diperlukan dalam memperlancar jalannya proses
pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari, baik itu
berupa gedung ataupun alat-alat lainnya yang menunjang tercapainya
tujuan pendidikan.
dapat diketahui bahwa jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari tahu 2017/2018 sangat
memadai. Dengan kondisi ini diharapkan guru bisa mengajar dengan
maksimal di sekolah dan siswa bisa belajar dengan optimal di kelas.
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3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi berdiri pada tahun
1978 terletak di Kota Jambi tepatnya di Kecamatan Jelutung, Kelurahan
Jelutung, beralamat di Jalan Guru Mukhtar No. 1 Jelutung –Kota Jambi.
SMA Negeri 3 Kota Jambi memiliki luas tanah 7.000 m 2, luas bangunan
1.800 m2 dan luas halaman 3.856 m2, Kondisi bagunan sekolah berada di
tengah

pemukiman

padat

penduduk

yang

menjalankan

roda

perekonomianya dengan beragam usaha, sehingga secara geografis
posisi bangunan

sekolah

ini sangat

sulit

dikembangkan dengan

memperluas lahan.180
Sekolah Menegah Atas Negeri 3 Jambi adalah Sekolah Menengah
Atas di Provinsi Jambi, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di
Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 3 Jambi ditempuh dalam
179
180
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waktu tiga tahun pelajaran. Mulai dari Kelas X sampai Kelas XII, Sekolah
ini mempunyai akreditasi A dan SMA ini merupakan salah satu SMA
Negeri favorite yang ada di Kota Jambi.
Setelah 40 tahun sekolah ini berdiri, perubahan demi perubahan
terus dilakukan baik dari sarana fisik maupun non fisik, guna mendukung
terselenggaranya proses kegiatan belajar peserta didik serta tuntutan dari
masyarakat. Perubahan secara fisik dilakukan dengan pemenuhan
standar

sarana

prasarana

seperti

laboratorium

IPA,

laboratorium

Komputer, Ruang Multi media, dan penambahan ruang kelas baru dengan
bangunan

bertingkat.

Sementara

dari

sisi

non

fisik

berbagai

perkembangan sekolah dari tahun ke tahun terus berubah, mulai dari
pelaksanaan kurikum, ujian nasional, maupun outcome dan output siswa.
Dari pelaksanaan kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK)

tahun 2003, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

2006 (KTSP 2006) dan yang terakhir adalah pelaksanaan kurikulum 2013.
Pada tahun 2006 Sekolah ini telah di tunjuk sebagai Rintisan Sekolah
Berstandar Internasional (RSBI) di Kota Jambi. Penunjukkan SMA Negeri
3 Kota Jambi sebagai Rintisan Sekolah Nasional Berstandar Internasional
(RSBI) memacu sekolah untuk meningkatkan mutu dan kinerja sekolah.
Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut
antara lain Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam
pengelolaan pendidikan dan pengembangan KTSP dengan memperkaya
muatan internasional kedalamnya.
Pada bulan Juli 2013 pemerintah menghapus pelaksanaan Sekolah
RSBI secara Nasional,

sehingga sekolah ini beralih menggunakan

Kurikulum 2013. Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA Negeri 3 merupakan
salah satu sekolah percontohan yang menggunakan Kurikulum 2013 yang
di mana penjurusannya dimulai dari kelas X.

103

Kemudian pelaksanaan ujian nasional juga mengalami perubahan,
setelah beberapa tahun ujian nasional menggunakan Paper Based Test
(PBT), pada tahun 2015 SMA Negeri 3 Kota Jambi dipercaya oleh
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan ujian nasional
menggunakan Computer Based Test (CBT), atau Ujian Nasional Berbasis
Komputer (UNBK) untuk yang pertama kalinya bersama dengan SMA
Negeri 1 Kota Jambi. Pada ujian nasional tahun 2016 SMA Negeri 3 Kota
Jambi juga menggunakan sistem CBT untuk kedua kalinya bersama sama
dengan SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 6 Kota Jambi, SMAN 9 Kota Jambi,
dan SMA Unggul Sakti Kota Jambi, dan ujian berjalan dengan lancar. 181
Dari sisi outcome siswa, sebagian besar siswa yang diterima di
SMA Negeri 3 Kota Jambi adalah siswa siswi yang berprestasi yang
berasal dari sekolah sekolah favorite di Kota Jambi. Pancapaian nilai ratarata NEM peserta dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan.
Begitu juga peserta didik yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi, khususnya PMDK atau UMPTN dan Perguruan Tinggi Swasta
meningkat dari tahun ketahun.
Mengawali tahun pelajaran 2016/2017 ini, SMA Negeri 3 Kota
Jambi mendapatkan kepercayaan sebagai SMA Rujukan. SMA Rujukan
adalah

SMA

yang

telah

memenuhi

atau

melampaui

SNP,

mengembangkan ekosistem sekolah yang kondusif sebagai tempat
belajar,

mengembangkan praktik terbaik dalam peningkatan mutu

berkelanjutan, melakukan inovasi dan berprestasi baik akademik maupun
non akademik, serta melaksanakan program kebijakan pendidikan yang
layak menjadi rujukan SMA lain
Profil SMA Rujukan adalah SMA yang memenuhi indikator yaitu
terpenuhinya 8 SNP (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar
Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

181
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Standar

Sarana

dan

Prasarana,

Standar

Pengelolaan,

Standar

Pembiayaan), mampu menjadi Implementator kebijakan pendidikan yaitu
menerapkan kebijakan-kebijakan pendidikan (melaksanakan kurikulum
2013, Penumbuhan budi pekerti, Literasi

Sekolah, Kewirausahaan,

Sekolah aman, dan Kebijakan terkini lainnya terkait SMA), serta memiliki
Keunggulan Sekolah seperti Praktik-praktik baik,

inovasi pendidikan,

Prestasi akademik dan non akademik
Kemajuan yang disebutkan diatas tidak, selain kerja karena keras
dari seluruh warga sekolah serta bantuan berbagai pihak juga tidak bisa
dipungkiri bahwa tangan dingin kepala sekolah ikut mewarnai wajah SMA
Negeri 3 Kota Jambi.
Berikut daftar nama Kepala SMA Negeri 3 Jambi, mulai dari yang
pertama hingga sekarang ini.
a. Drs. Tabran Kahar

dari tahun 1978 s/d 1985

b. Yusar Mahmud, BA

dari tahun 1985 s/d 1989

c.

dari tahun 1989 s/d 1992

Buchari Rain, BA

d. Nasir Anwar

dari tahun 1992 s/d 1996

e. Drs. Harmain

dari tahun 1996 s/d 1998

f.

dari tahun 1998 s/d 2002

Drs. Edi Erizon

g. H. Haryanto Miftah, S.Pd, M.Pd

dari tahun 2002 s/d 2010

h. H. Dodi Pariadi, S.Pd, M.Pd

dari tahun 2011 s/d 2013

i.

Suardiman, S.Pd, M.Pd

dari tahun 2013 s/d 2014

j.

Drs. Zul Asri, M.Pd

dari tahun 2014 s/d 2016

k.

Casroni, M.Pd

dari tahun 2016 s/d sekarang

a. Visi, Misi dan Tujuan
Visi
“Berakhlaq

Mulia,

Berprestasi,

Kompetitif,

dan

berlandaskan Budaya Bangsa” dengan Indikator :
1)

Unggul dalam aktivitas keagamaan

Peduli

lingkungan
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2)

Unggul dalam polehanan Nilai Ujian Nasional

3)

Unggul dalam penguasan ilmu pengetahuan dan teknologi

4)

Unggul dalam prestasi bidang akademik

5)

Unggul dalam prestasi olah raga dan seni

6)

Unggul dalam disiplin sekolah

7)

Unggul dalam pelaksanaan etika

8)

Unggul dalam budaya membaca dan menulis

9)

Unggul dalam penanaman semangat kebangsaan

10) Kompetitif dalam melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi
11) Memiliki lingkungan kondusif,bersih, indah, nyaman untuk belajar
Memiliki kultur sekolah yang sesuai dengan kearifan lokal
Misi
Untuk

mencapai

VISI

tersebut,

SMA

Negeri

3

Kota

Jambi

mengembangkan misi sebagai berikut:
1) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan
budaya bangsa
2) Melaksanakan

pembelajaran

secara

efektif

dan

memadai

untuk

menumbuhkembangkan semangat keunggulan
3) Menyediakan

sarana

prasarana

yang

penyelenggaraan pendidikan bermutu
4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) khususnya guru dan
pegawai yang professional, beretos kerja, dan berdisiplin tinggi
5) Menciptakan siswa yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, berdisiplin,
dan berbudaya
6) Meningkatkan Program 4K-1 (Ketertiban, kedisplinan, keamanan dan
kekeluargaan)
7) Meningkatkan Program 4k-2 (kebersihan, kerindangan, keindahan,
kesehatan)
8) Meningkatkan Pengembangan Diri Siswa dengan Ekstrakurikuler
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9) Mengembangkan sikap dan prilaku religius Menumbuhkan budaya
gemar membaca, bekerja keras, saling menghargai, jujur, kerja keras,
kreatif dan wira usaha
10) Mengembangkan semangat penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi berdasarkan potensi yang dimiliki warga sekolah
11) Meningkatkan kualitas pembelajaran agar menghasilkan lulusan yang
bermutu dan mampu berkompetensi di Perguruan Tinggi.182
b. Tujuan SMA Negeri 3 Kota Jambi
Dalam mewujudkan Visi dan Misi, SMA Negeri 3 Kota Jambi
mempunyai tujuan sebagai berikut :
1) Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan berakhlak mulia.
2) Mempersiapkan

peserta

didik

agar

menjadi

manusia

yang

berkepribadian, cerdas, santun, berkualitas dan berprestasi dalam
bidang akademik dan non akademik
3) Mempersiapka peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
4) Terciptanya proses pembelajaran secara efektif, aktif, kreatif, dan
inovatif dengan mendayagunakan IPTEK sehingga mampu memiliki
rata-rata UN

minimal 7,50 atau lebih untuk setiap mata pelajaran

penjurusan.
5) Terpenuhinya sarana prasarana sekolah yang memadai
6) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang sehat,
berkualitas dan berprestasi dalam bidang agama, sains dan teknologi,
seni budaya dan olah raga kesehatan sehingga dapat berkembang
secara optimal.
7) Terbentuknya karakter warga sekolah yang jujur, disiplin, mandiri,
bertanggung jawab, dan mencintai budaya lokal.

182

Dokumen, SMA Negeri 3 Kota Jambi, Tahun 2017-2018.
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8) Berkembangnya sikap saling menghargai dan menghormati kepada
seluruh warga sekolah.
9) Tercapainya pelayanan cepat, tepat, memuaskan, dan prima pada
masyarakat.
10) Memiliki

rasa

tanggung

jawab

akan

kebersihan,

keindahan,

kesehatan, dan kenyamanan lingkungan
11) Memiliki disiplin tinggi dan melaksanakan tata tertib sekolah.
12) Memiliki kantin sekolah yang bersih refresentatif
13) secara optimal, serta meningkatkan jumlah lulusan yangmelanjutkan
ke perguruan tinggi terbaik,
14) Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan segala ketentuan yang
mengatur operasional warga sekolah;
15) Meningkatkan kualitas semua Sumber Daya Manusia baik tenaga
pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik

melalui berbagai

kegiatan dan pembiasaan.
16) Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran
17) Terciptanya kondisi yang kondusif mengacu pada layanan yang
optimal terhadap pelanggan sekolah
18) Memberdayakan

MGMP

di

sekolah

untuk

mencapai

kualitas

pembelajaran dan mengikuti perkembangan teknologi.
Pemimpin dan kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah dua
hal yang saling berkaitan. Tipe kepemimpinan adalah gaya yang dipakai
oleh seorang pemimpin tidak hanya mengendalikan organisasi tetapi juga
menginspirasi dan menciptkan kultur organisasi dalam organisasi yang
dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus
menjaga keberlangsungan organisasi pada masa yang akan datang.
Salah satu tipe kepemimpinan yang terkini adalah kepemimpinan strategis
visioner. Dalam perkembangannya, tantangan organisasi saat ini begitu
kompleks, oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang memiliki pola berpikir
dan bertindak visioner dan strategis.
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c. Struktur Organisasi
Pengelolaan sebuah lembaga pendidikan, baik itu dengan status
negeri

maupun

status

swasta

secara

keseluruhan

membutuhkan

organisasi pendidikan sebagai wadah implementasi dan aktualisasi
program pendidikan yang dibuat dalam bentuk sebuah struktur organisasi
penyelenggara pendidikan.
Keberadaan organisasi dalam lembaga pendidikan tersebut akan
sangat berpengaruh dalam menumbuhkembangkan lembaga pendidikan
yang bersangkutan, dan wadah organisasi tersebut tidak akan dapat
berdaya fungsi tanpa adanya bantuan personalia organisasi yang memiliki
komitmen untuk memajukan organisasi. Oleh sebab itu, maju mundurnya
sebuah organisasi tidak terlepas dari intervensi aktif orang-orang yang
terlibat dalam kepengurusan organisasi tersebut.
Suatu organisasi tidak akan terlepas dari suatu struktur organisasi
kepengurusan. Karena kepengurusan itulah yang akan menjalankan rodaroda organisasi. Maju atau mundurnya suatu organisasi sangat tergantung
pada orang yang duduk dikepengurusan tersebut. Kemudian tugas
seorang pemimpin untuk mengatur dan memberikan kebijakan dalam
mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh karena pemimpinlah
yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab.
Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki berbagai
kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Untuk mengatur
dan menyusun program kegiatan sekolah agar dapat berjalan dengan
lancar dan terorganisir, diperlukan satu organisasi untuk pembagian tugas
secara merata dan profesional serta pengurus sekolah yang sesuai
dengan

jabatannya

masing-masing

sehingga

memudahkan

untuk

mewujudkan tujuan pendidikan .
Untuk memudahkan manajemen organisasi sekolah, Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi sama dengan lembaga pendidikan
lainnya yang juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi tersebut
memiliki peran penting dalam pembagian wewenang, tugas dan
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pelaksanaan program yang direncanakan sebelumnya.Struktur tersebut
dibangun dalam internal sekolah yang dibentuk kepala sekolah/sekolah
sebagai bagian pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki.
Dengan demikian, maka setiap pengurus atau anggota organisasi
yang mendapat tugas dan amanah agar semestinya dapat menjalankan
tugas dengan sebaik-baiknya. Disamping itu juga, tindakan-tindakan
pengurus organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab
harus

diberikan

perbaikan

dengan

mengedepankan

asas-asas

musyawarah untuk mencari mufakat dan menemukan solusi. Kondisi ini
sesungguhnya diciptakan untuk mewujudkan suatu tatanan kerja yang
demokratis dan harmonis dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
yang diemban sebagai konsekuensi logis dari jabatan yang dipegang
dalam suatu bagian organisasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi memberi
tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota
organisasi dari Bendahara, Waka kurikulum, Waka kesiswaan, Tata
Usaha sampai Majlis Guru. Struktur Organisasi tersebut dibuat dengan
tujuan agar setiap anggota organisasi mengerti dengan jelas tugas,
kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing.
Kepengurusan organisasi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi sudah ada sejak berdirinya, akan tetapi sering mengalami
perubahan. Organisasi sekolah yang baik adalah suatu organisasi yang
didalamnya terdapat kepala sekolah, guru-guru, pegawai tata usaha,
bendahara dan siswa yang mempunyai tugas dan kedudukan sesuai
dengan fungsinya. Dengan adanya susunan kepengurusan organisasi
sekolah tersebut maka kelangsungan proses pembelajaran pada sekolah
tersebut dapat berjalan dengan baik serta dalam menjalankan tugasnya
sehari-hari haruslah didasari rasa tanggungjawab.
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d. Keadaan Guru
Guru adalah salah satu faktor dominan dalam menentukan
kelancaran dan pencapaian tujuan dari kegiatan belajar mengajar, tidak
hanya tergantung pada kuantitas guru yang tersedia juga termasuk dari
kualitas guru itu sendiri seperti pengalaman dan latar belakang pendidikan
yang dimiliki harus sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya.
Keberadaan guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik dalam
dunia pendidikan sangatlah dibutuhkan, guru memiliki andil yang sangat
besar terhadap keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Guru
sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk
mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul
karena

manusia

adalah

makhluk

yang

lemah,

yang

dalam

perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir
bahkan sampai meninggal dunia.183
Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang
lain dalam perkembangannya, demikian juga dengan peserta didik, minat,
bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik
tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru, karena itu
seorang guru yang baik haruslah memberikan perhatian yang sama
kepada semua peserta didiknya, guru juga harus berpacu dalam
pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh
peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
Karena itu seorang guru harus dapat memposisikan dirinya sebagai:
Pertama, orang tua yang penuh kasih sayang kepada peserta didiknya,
Kedua, Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para
peserta didik, Ketiga, fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan,
dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya,
Keempat, memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua peserta
didik untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan
memberikan saran pemecahannya, Kelima, memupuk rasa percaya diri,
183E.

Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 35
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berani dan bertanggung jawab, Keenam, membiasakan peserta didik
untuk saling berhubungan atau bersilaturahmi dengan orang lain secara
wajar, Ketujuh, mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar
peserta didik, orang lain dan lingkungannya, Kedelapan, mengembangkan
kreativitas, Kesembilan, menjadi pembantu ketika diperlukan.184
Uraian tersebut di atas jelas bahwa peran guru sangatlah besar
dalam proses belajar mengajar, karena itu dapat dikatakan tanpa guru
suatu lembaga pendidikan tidak akan bisa berjalan sebagaimana
diharapkan. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, bagi
peserta didik dan lingkungannya. Karena itu guru harus memiliki standar
kualitas pribadi yang tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa,
mandiri dan disiplin. Disamping itu guru harus membantu peserta didik
yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum mereka
ketahui, karena itu untuk mencapai tujuan pendidikan maka dibutuhkan
tenaga guru yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang sesuai
dengan bidangnya.
Tenaga pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
sebagaimana di sekolah-sekolah lain merupakan unsur penting dalam
mewujudkan proses pendidikan dan pengajaran yang baik. Guru
disamping sebagai mediator transmisi ilmu pengetahuan, juga merupakan
salah satu sumber informasi yang selalu dibutuhkan oleh siswa dalam
mengembangkan diri mereka. Guru merupakan salah satu elemen penting
dalam sebuah lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan
dan dalam rangka menghasilkan output yang mampu bersaing dengan
lulusan sekolah lain.
Adapun guru yang aktif dalam dalam kegiatan belajar mengajar di
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi berjumlah 64 orang,
termasuk didalamnya kepala sekolah yang mengasuh bidang studi
tertentu, karena jabatan kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang

184Ibid...,

Hlm. 36
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diberikan instansi terkait yang dalam hal ini dinas pendidikan Kota
Jambi.185
Demikian pula mengenai kualitas hasil belajar dan mengajar di
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi ini sangat ditentukan pula
oleh cukup tersedianya pengajar yang mempunyai kompetensi, terampil
dan mempunyai kemauan keras, ikhlas dalam menjalankan tugas serta
disiplin tinggi. Selain itu di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
juga terdapat komponen lain selain guru yang mempunyai andil yang
cukup besar dalam memperlancar dan mensukseskan kegiatan belajar
mengajar yaitu tenaga administrasi atau tata usaha.
Guru-guru yang dimiliki Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi, rata-rata sudah memenuhi kualifikasi pendidikan strata satu (S1)
dan (S2), namun sekitar 80% berstatus PNS dan sudah sertifikasi yaitu
sebanyak 49 orang, 15 orang Non PNS Non Sertifikasi, Guru Non PNS
adalah guru yang diperbantukan oleh kepala Sekolah Menengah Atas
Kota Jambi Negeri 3 Kota Jambi untuk melengkapi dan membantu dalam
pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas Kota
Jambi Negeri 3 Kota Jambi.186
e. Keadaan pegawai Tata Usaha
Untuk membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan,
perpustakaan dan hubungan masyarakat dibutuhkan beberapa karyawan
atau pegawai tata usaha. Operasional kegiatan administrasi di sekolah
tidak lepas dari usaha optimal yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.
Demikian halnya di Sekolah Menengah Atas Kota Jambi Negeri 3 Kota
Jambi, peran aktif mereka dalam administrasi sekolah mengantarkan
sekolah tetap berjalan sampai saat ini.
Tugas karyawan (Tata Usaha) diantaranya adalah menyusun
program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan administrasi perlengkapan
sekolah, penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah. Di Sekolah
185
186

Dokumen, SMA Negeri 3 Kota Jambi, Tahun 2017-2018.
Dokumen, SMA Negeri 3 Kota Jambi, Tahun 2017-2018.
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Menengah Atas Kota Jambi Negeri 3 Kota Jambi jumlah karyawan (TU)
berjumlah 20 orang yang membantu dalam pelaksanaan proses belajar
mengajar.
tenaga kependidikan yang dimiliki Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi ada dua Puluh orang tenaga kependidikan Delapan orang
memiliki kualifakasi pendidikan S1, Dua Orang tamatan D1, Lima orang
Tamatan SLTA dan Lima orang lainnya masih pendidikan sekolah lanjutan
tingkatan pertama, jika dilihat dari kualifikasi pendidikannya, tenaga
kependidikan yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi sebagian belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan sebagai
tenaga kependidikan.
f.

Keadaan Siswa
Keberadaan siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi

juga merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pembelajaran di sekolah. Tanpa siswa maka penyelenggaraan pendidikan
dan pembelajaran tidak akan terlaksana. Siswa adalah objek tujuan
pendidikan. Dengan demikian keberadaan siswa tentunya penting bagi
tercapai sasaran pendidikan yang telah ditentukan.
Siswa Siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
tergabung dalam suatu organisasi yang disebut OSIS,dalam organisasi ini
siswa dapat memantapkan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dalam
menunjang pencapaian peningkatan apresiasi penghayatan seni serta
menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara.
Kegiatan-kegiatan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
pada umumnya dilaksanakan oleh organisasi siswa intra sekolah (OSIS)
yaitu kegiatan rutin dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan rutin antara
lain adalah upacara bendera setiap hari senin, sedangkan kegiatan
ekstrakurikuler yang berada dibawah naungan OSIS adalah pramuka,
PMR,kesenian, olahraga serta hal lain yang berkaitan dengan studi minat.
keadaan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi yakni
sebanyak 1107 orang siswa. Hal ini terdiri dari kelas x sebanyak 309
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orang, dan kelas XI sebanyak 402 orang, Kelas XII sebanyak 396 orang
siswa, dapat diketahui bahwa jumlah siswa secara kuantitas tergolong
banyak karena letak sekolah yang berada ditengah-tengah kota dan
penduduk masyarakatnya juga tergolong banyak dan juga sekolah ini
merupakan sekolah favorite, sehingga murid yang sekolah di Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi ini sangat banyak dan banyak yang
terelimanasi sewaktu pendaftaran siswa baru.187

g. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan faktor yang secara langsung
maupun tidak langsung ikut menunjang dan menentukan kelancaran
kegiatan pendidikan dan pengajaran. Fungsinya untuk mempermudah
tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana
sangatlah penting baik di lembaga formal maupun pendidikan non formal.
Pada dasarnya ada tiga faktor penting yang harus ada dalam
sebuah lembaga pendidikan, dimana ketiga faktor tersebut sangat
menentukan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, terutama di Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi, ketiga faktor tersebut adalah guru,
siswa dan instrumen belajar. Ketidakadaan salah satu dari ketiga faktor
tersebut, maka kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal.
Sarana dan prasarana merupakan salah satu bentuk dari instrumen
belajar yang cukup menentukan dalam keberhasilan pendidikan dan
pengajaran, karena ia merupakan salah satu faktor yang vital dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang harus ada di
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi.
Apabila

sarana

dan

prasarana

kurang

mendukung,

maka

pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah tersebut tidak dapat berjalan
dengan sempurna sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.
Demikian
187

sebaliknya,

ketersediaan

sarana

Dokumen, SMA Negeri 3 Kota Jambi, Tahun 2017-2018.

dan

prasarana

yang
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mendukung dan lengkap akan berimplikasi pada proses belajar mengajar.
Kelengkapan sarana dan prasarana akan memberi variasi pada proses
belajar mengajar, baik secara khusus maupun secara umum dalam
implementasi belajar mengajar berbagai bidang studi.
Untuk menunjang lancaranya proses belajar mengajar, sarana dan
prasarana sangat

diperlukan. Tanpa adanya sarana dan prasarana,

pendidikan dan pengajaran tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi sebagai lembaga
pendidikan formal tidak terlepas dari sarana dan prasarana. Tetapi hal itu
tidak dapat terpenuhi semua karena sarana dan prasarana yang
dimaksud belum lengkap.Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi dalam rangka menunjang dan
membantu terlaksananya kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran.
Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi sudah cukup memadai. Dengan kondisi ini
diharapkan guru bisa mengajar dengan maksimal di sekolah dan siswa
bisa belajar dengan optimal di kelas. Sarana dan prasarana yang
dimaksud disini adalah alat-alat yang dipergunakan atau diperlukan
dalam memperlancar jalannya proses

pembelajaran di Sekolah

Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi, baik itu berupa gedung ataupun
alat-alat lainnya yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan.
Dari latar belakang ketiga sekolah diatas memiliki sejarah yang
berbeda yang mana SMA Negeri 12 Merangin berdiri tahun 2004, SMA
Negeri 1 Batanghari berdiri tahun 1978 sedangkan SMA Negeri 3 Kota
jambi tahun 1978, Dengan kekompakan TIM Work, Komite Sekolah dan
para Stokholder yang mendukung SMA Negeri 12 Merangin semakin
maju pesat baik dari segi fasilitas, kuantitas siswa dari tahun ketahun
meningkat dan Kualitas yang diwujudkan dari berbagai prestasi yang
diperoleh siswa, guru, kepala sekolah dan sekolah baik tingkat
kabupaten dan provinsi, bahkan pada tahun 2015 menjadi Juara 2
Tingkat Nasional kategori Sekolah Sehat dan 5 Besar Sekolah
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Adiwiyata Tingkat Nasional. Dan SMA Negeri 12 Merangin merupakan
satu diantara 4 sekolah di Merangin yang telah melaksanakan Ujian
Nasional Berbasis Komputer ( UNBK ) tahun 2016.
Kemudian Sejak berdiri sampai sekarang perkembangan SMA
Negeri 1 Batang Hari cukup pesat mulai dari pembangunan yang luas,
ruang kelas yang banyak, sarana dan prasarana yang lengkap, jumlah
tenaga pengajar dan prestasi yang luar biasa dan siswa siswi yang setiap
tahun selalu bertambah. Kemudian pada SMA Negeri 3 kota jambi Setelah
40 tahun sekolah ini berdiri, perubahan demi perubahan terus dilakukan
baik

dari

sarana

fisik

maupun

non

fisik,

guna

mendukung

terselenggaranya proses kegiatan belajar peserta didik serta tuntutan dari
masyarakat. Perubahan secara fisik dilakukan dengan pemenuhan
standar

sarana

prasarana

seperti

laboratorium

IPA,

laboratorium

Komputer, Ruang Multi media, dan penambahan ruang kelas baru dengan
bangunan

bertingkat.

Sementara

dari

sisi

non

fisik

berbagai

perkembangan sekolah dari tahun ke tahun terus berubah, mulai dari
pelaksanaan kurikum, ujian nasional, maupun outcome dan output siswa.
Dari pelaksanaan kurikulum, mulai dari (KBK) tahun 2003, (KTSP
2006) dan yang terakhir adalah pelaksanaan kurikulum 2013. Pada tahun
2006 Sekolah ini telah di tunjuk sebagai Rintisan Sekolah Berstandar
Internasional (RSBI) di Kota Jambi. Penunjukkan SMA Negeri 3 Kota
Jambi sebagai Rintisan Sekolah Nasional Berstandar Internasional (RSBI)
memacu sekolah untuk meningkatkan mutu dan kinerja sekolah. Berbagai
upaya yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain
Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam pengelolaan
pendidikan memperkaya muatan internasional kedalamnya. Pada bulan
Juli 2013 pemerintah menghapus pelaksanaan Sekolah RSBI secara
Nasional,

sehingga sekolah ini beralih menggunakan Kurikulum 2013.

serta merupakan salah satu sekolah percontohan yang menggunakan
Kurikulum 2013. Kemudian pelaksanaan ujian nasional juga mengalami
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perubahan, setelah beberapa tahun ujian nasional menggunakan Paper
Based Test (PBT), pada tahun 2015 SMA Negeri 3 Kota Jambi dipercaya
oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan ujian
nasional menggunakan Computer Based Test (CBT), atau Ujian Nasional
Berbasis Komputer (UNBK) untuk yang pertama kalinya bersama dengan
SMA Negeri 1 Kota Jambi.

B. TEMUAN DAN ANALISIS PENELITIAN
1. Perlunya kepemimpinan visioner dalam pembinaan budaya
sekolah di Provinsi Jambi
a. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Dinamika kehidupan dalam era global, paling tidak ditandai oleh
dua kecenderungan. Pertama, arus perkembangan teknologi dan
informasi berjalan dengan irama yang sangat cepat dan telah memasuki
semua wilayah kehidupan manusia, yang pada gilirannya mempengaruhi
mekanisme kinerja suatu institusi. Kedua, munculnya isu-isu strategis
seperti

akuntabilitas

publik,

jaminan

mutu

(quality

assurance),

transparansi, kewenangan profesional, dan aspek-aspek lainnya yang
dalam pelaksanaannya memerlukan kepemimpinan yang handal dengan
daya dukung budaya kerja yang handal dan sinergik.
Dalam posisi seperti ini, kepemimpinan visioner merupakan profil
kepemimpinan yang dipandang mampu menjalankan kinerja organisasi
yang adaptif, dan senantiasa antisipatif terhadap perubahan-perubahan
di masa yang akan datang. Kepemimpinan visioner, dalam kinerjanya
akan didasarkan pada pendalaman dan pemaknaan visi kelembagaan,
yang digali dari kondisi intern lembaga dan kondisi ekstern dalam
berbagai dimensi, baik politik, ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun
demografis. Seperti wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 12
Merangin Bapak Drs. Herunuto, MM mengapa kepemimpinan visioner
diperlukan karena Kehidupan kita sekarang berada pada revolusi industri
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ke 4 (empat) yang ditandai dengan tekhologi yang canggih pada semua
tingkatan kepemimpinan harus memiliki kapasitas visioner masa depan,
kemudian disambut dengan era globalisasi budaya hari ini yang
mengharuskan setiap orang harus mempunyai kepemimpinan visioner
serta kompetisi global yang mengharuskan orang melakukan perubahanperubahan oleh karena itu disekolah ini kami menerapkan atau
melaksanakan proses pembelajaran dengan berbasis TIK sesuai dengan
misi agar peserta didik tidak ketinggalan zaman. 188
Dari pengamatan peneliti dilapangan memang betul kepala
sekolah menerapkan proses pembelajaran dengan TIK yang mana guru
setiap mengajar membawa laptop dan memakai infokus dalam mengajar
sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan kemudian tidak
hanya guru siswapun juga membawa laptop dari rumah. 189
Berangkat dari analisis intern dan ekstern tersebut, seorang
kepala sekolah visioner dapat memanajemen sekolah yang dipimpinnya
dengan penuh dinamika, dan berorientasi ke arah pengembangan
sekolah di masa yang akan datang. Perubahan-perubahan yang akan
terjadi di masa yang akan datang, dapat diprediksi dalam program
pengembangan sekolah yang dirumuskannya. Atas dasar pemikiran
tersebut, kepemimpinan visioner kepala sekolah merupakan solusi
terbaik yang diperlukan dalam pengembangan sekolah.
Visi adalah kunci keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah.
Pernyataan ini, adalah indikator utama yang dapat mengantarkan
kesuksesan kepala sekolah dalam membawa sekolahnya ke arah yang
dicita-citakan. Visi memainkan peranan penting, tidak hanya pada tahap
awal, tetapi pada keseluruhan siklus pengelolaan sekolah. Visi
adalah guideline bagi kepala sekolah yang ingin mendalami organisasi
sekolah dan kemana arahnya. Seperti wawancara dengan kepala
sekolah SMA Negeri 12 Merangin Bapak Drs. Herunuto, MM. Pihak
188
189
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sekolah memiliki pandangan jelas terhadap suatu visi yang ingin dicapai
karena visi adalah modal awal maju tidaknya suatu sekolah, agar visi
tersebut berjalan dengan baik maka dikembangkan dalam misi apa saja
yg ingin dicapai dan dicatat dalam program kerja, semuanya dilakukan
dengan cermat dan teliti agar bisa diserap oleh semua anggota serta
mampu menjangkau masa depan.190
Cepat atau lambat, akan tiba waktunya, di mana kepala sekolah
harus merumuskan kembali arahnya, atau mungkin suatu perubahan
menyeluruh dan langkah pertamanya akan selalu berupa sebuah visi
yang baru. Visi adalah intisari kepemimpinan kepala sekolah. Visi
merupakan alat yang tak tergantikan, kecuali jika kepemimpinan kepala
sekolah memang sengaja diarahkan pada kegagalan. Untuk memahami
mengapa demikian, perhatikan hakikat sebenarnya dari kepemimpinan
dalam sebuah organisasi dan bagaimana visi mempengaruhinya.
Pada

SMA

Negeri 12

Merangin

terdapat

visi misi

mengantarkan kesuksesan masa depan Visi

“Unggul

Dalam

yang

Prestasi

Berdasarkan Iptek Dan Imtaq Serta Bijak Terhadap Lingkungan”.
Sedangkan Misinya yaitu 1) Melaksanakan Pembelajaran berbasis TIK
dan Bimbingan secara Efektif,dan menyenangkan sehingga setiap siswa
berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 2)
Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh
warga sekolah. 3) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk
mengenali potensi dirinya, sehingga dapat berkembang secara optimal. 4)
Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut juga
budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 5)
Menerapkan manajemen partisifatif dengan melibatkan seluruh warga
sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah. 6)
Mengembangkan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat serta menerapkan
prinsip kewirausahaan.191
190
191
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Kepemimpinan visioner kepala sekolah, sekurang-kurangnya
memiliki empat fungsi sebagai berikut 1): sebagai Penentu Arah. Kepala
sekolah

menyeleksi

dan

menetapkan

sasaran

dengan

mempertimbangkan lingkungan strategis, untuk menyusun berbagai
langkah menuju sasaran yang dapat diterima sebagai suatu kemajuan riil
oleh semua warga sekolah. Kemajuan dapat berarti satu langkah maju
yang

jelas

dalam

meningkatnya

efektivitas

kemampuan

dan

efisiensi,

dapat

pula

sekolah

dalam

menentukan

kepala

berarti

target milestone sekolah dalam kurun waktu tertentu. Seperti yang
dilakukan oleh kepala sekolah SMA Negeri 12 Merangin selain
meningkatkatkan kegiatan akademis, olahraga dan agama kepala
sekolah juga menerapkan prinsip kewirausahaan ini sejalan dengan misi
yang dibuat contohnya sekolah tersebut ada budi daya ikan.192 2): Agen
Perubahan. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merangsang
perubahan di sekolah, misalnya kinerja guru dan tata usaha sekolah,
sumber daya dan fasilitas yang sudah bagus, sehingga memungkinkan
pencapaian sebuah visi di masa depan. Kepala sekolah SMA Negeri 12
Merangin merupakan agen perubahan yang baik, karena sudah mampu
mengantisipasi

berbagai

memperkirakan

implikasinya

perkembangan
terhadap

di

luar

sekolahnya,

sekolah

yang

dipimpinnya,

menciptakan sense of urgency dan prioritas bagi perubahan yang
diisyaratkan oleh visi sekolah, mempromosikan best practies guru dalam
waktu upacara dan memberdayakannya dalam organisasi sekolah
seperti mengikuti pelatihan, seminar dan kerjasama dengan guru yang
lain. 193 3): Juru Bicara. Kepala sekolah di SMA Negeri 12 Merangin,
sebagai seorang pembicara yang terampil, pendengar yang penuh
perhatian dan pelaksana sekolah kemudian menjadi promotor dan
negosiator bagi sekolah yang dipimpinnya kepada pihak luar dan kepala
sekolah juga menjadi negosiator utama dalam berhubungan dengan
192
193
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pihak lain dalam pembentuk jaringan hubungan eksternal, guna
menghasilkan gagasan, sumber daya, dukungan, atau informasi yang
bermanfaat bagi kemajuan sekolah yang dipimpinnya seperti kepala
sekolah melakukan kerjasama dengan banyak pihak.

194

4):Coach

(Pelatih), Kepala sekolah SMA Negeri 12 merangin adalah pembentuk
tim yang memberdayakan semua warga sekolah dalam organisasi
sekolah “menghidupkan visi”, dan karenanya berperan sebagai mentor
dan

teladan

dalam

berbagai

usaha,

yang

diperlukan

untuk

merealisasikan berbagai usaha yang diperlukan untuk merealisasikan
visi tersebut. Untuk menjadi seorang pelatih yang efektif, kepala sekolah
SMA Negeri 12 Merangin memberi tahu semua warga sekolah, apa
artinya visi bagi kepala sekolah dan warga sekolah, dan apa yang akan
dilakukan untuk merealisasikannya. Kemudian Kepala sekolah juga
menghargai keberhasilan setiap guru, staf tata usaha dan bahkan
sampai pada peserta didik di sekolahnya, menghormati semua warga
sekolah, membangun kepercayaan diri warga sekolah, memfasilitasi
warga

belajar

mengembangkan

diri,

dan

mengajari

bagaimana

meningkatkan kemampuan warga sekolah dalam mencapai visi secara
konstan.195
Kepemimpinan visioner kepala sekolah harus menjadi sarana dan
pesan yang mengekspresikan apa yang bermanfaat, menarik, dan
menyenangkan di masa depan sekolah karena Kepemimpinan visioner
kepala sekolah adalah kunci bagi kesuksesan kepala sekolah dalam
pembinaan budaya sekolah dalam mewujudkan sekolah yang bermutu.
Konsep ini sejiwa dengan salah satu tujuan program fasilitasi
peningkatan kompetensi kepala sekolah yang dilakukan di lingkungan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).
Program

pelatihan

pada

beberapa

Pusat

Pengembangan

dan

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) maupun
194
195
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bimbingan teknis pada beberapa direktorat di lingkungan Ditjen GTK,
memberikan makna bagi kepala sekolah. Struktur kurikulum diklat atau
bimtek kepala sekolah, hampir selalu di dalamnya mengembangkan
kompetensi kepala sekolah dalam dimensi kepemimpinan visioner,
antara lain materi pengembangan sekolah, yang di dalamnya melatih
menyusun renstra sekolah yang berbasis pada analisis lingkungan
internal dan eksternal, rumusan visi dan misi sekolah.
Bahkan satu dari 10 modul dalam Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan Kepala Sekolah (PKBKS), ada satu modul yang khusus
melatih kepala sekolah dalam merumuskan visi dan misi sebagai bagian
integral dalam hal kompetensi mengembangkan sekolah. Aktivitas
pembelajaran

para

kepala

sekolah

dalam

membedah

modul

pengembangan sekolah, adalah praktik merumuskan visi dan misi
sekolah serta menganalisisnya, dikaitkan dengan tantangan lingkungan
internal dan eksternal sekolahnya. Hal ini menegaskan arti penting
kepemimpinan visioner kepala sekolah.196
Memperhatikan

pentingnya

kepemimpinan

visioner

kepala

sekolah, maka tidak ada satu alasan bagi kepala sekolah untuk tidak
terlibat aktif dalam program PKBKS. Karena, aktivitas pembelajaran
dalam diklat PKBKS secara faktual melibatkan aktif setiap peserta
(kepala sekolah) dalam melakukan refleksi, telaah referensi dan
perundang-undangan terkait dengan tugas fungsi kepala sekolah, dan
melakukan pengembangan sekolah melalui kegiatan penyempurnaan
rumusan visi dan misi sekolah.
b. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari
Dalam era yang sangat cepat berubah, dimana segala aspek yang
mempengaruhi perkembangan organisasi menajadi begitu sangat besar
pengaruhnya, kepemimpinan yang mampu berfikir jauh ke depan, mampu
mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan zaman, di era yang
196
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sangat kompetitif dan tuntutan kebutuhan yang semakin beragam, rinci
dan

spesifik

menjadi

sangat

relevan.

Organisasi

membutuhkan

kepemimpinan yang mampu mengembangkan organisasinya dengan baik
sampai jauh ke depan, melampaui usia zamannya. Kepemimpinan
visioner (visionary leadership) merupakan syarat mutlak bagi organisasi
yang ingin berkembang sampai puluhan tahun ke depan.
Oleh karena itu Kepemimpinan visioner kepala sekolah sangat
diperlukan pada sekolah karena seperti wawancara yang dilakukan
penulis dengan Bapak Drs Hafid Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batang
Hari sebagai berikut. 1) perkembangan iptek yang sangat cepat dan akan
berpengaruh

pada

semua

aspek

kehidupan,

termasuk

teknologi

pendidikan, 2) era global yang akan menghasilkan tenaga kerja yang
banyak, akan banyak tenaga kerja berimigrasi antar negara, 3) era
informasi yang dihasilkan informasi dari berbagai informasi secara mudah,
informasi lebih lanjut dari informasi Informasi iptek, 4) era global akan
mencapai perilaku dan moral manusia serta nilai akhlak, 5) kesadaran
siang akan pentingnya pendidikan tinggi yang sejajar dengan persaingan
antar sekolah untuk menggaet anak jenius dengan orang tua yang penuh
perhatian terhadap upaya pendidikan, sekolah-sekolah yang buruk akan
ditinggalkan, 6) di era global seperti MEA, maka tidak menutup
kemungkinan akan terbuka peluang pembukaan cabang sekolah asing di
setiap-negara anggotanya, termasuk Indonesia, akan sangat tinggi oleh
karena itu untuk mengantisipasi hal yang demikian kami di SMA Negeri 1
Batang Hari meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dan komputer
bagi warga sekolah dan meningkatkan penghayatan terhadap ajaran
agama yang dianut ini semua tercantum dalam misi dan program kerja
dalam rangka merealisasikan visi masa depan.197
Tantangan

tersebut

harus

direspons

oleh

sekolah,

untuk

menjadikan mereka lebih mampu dan lebih kuat. Tetapi dalam

197
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mengimbangi berbagai keadaan yang sangat cepat berubah, kepala
sekolah tidak hanya dituntut sebagai pendidik, dan administrator, juga
tidak bisa menjadi tugas sebagai manajer dan supervisor tetapi mereka
harus visioner dan berinovasi.
Dalam kegiatan perencanaan, garapan bidang sasaran dibagi,
dipilah, dikelompokkan dan diprioritaskan, dengan memperhatikan hasil
pertimbangan partisipatif. Begitu pula pengadaan staf, yang dilakukan
adalah pemikiran tentang siapa yang diperlukan dan dipercayakan dalam
bidang garapan itu, bagaimana mengerjakannya, kapan mulai dan kapan
selesai. Sebagai kepala sekolah harus bertanggungjawab dan yakin
bahwa kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekolah adalah menggarap
rencana dengan benar kemudian mengerjakannya dengan benar pula
hanya perilaku kepemimpinan visioner yang demikian. Berdasarkan hasil
observasi

peneliti

kepala

sekolah

sudah

1)

Menciptakan

dan

mengkomunikasikan visi dan tujuan. 2) Melaksanakan pikiran dan
perencanaan strategis dan fleksibel. 3) Memfasilitasi rekan kerja,
bawahan, dan pengembangan tim. 4) Memfasilitasi pengembangan
organisasi. 5)

Melindungi individu dari kekuatan yang merusak. 6)

Melindungi organisasi dari kekuatan yang merusak. 7) Mengspesifikasi
perpustakaan hidup, nilai-nilai, dan menciptakan budaya. 8) Memotivasi
orang-orang untuk bertindak.198
Setiap

jabatan

menggambarkan

status

yang

diemban

pemegangnya. Status itu, pada gilirannya, menunjukkan peran yang harus
dilakukan pejabatnya. Peran utama yang harus diemban oleh kepala
sekolah yang membedakannya dari jabatan-jabatan kepala lainnya adalah
peran sebagai pemimpin pendidikan. Kepemimpinan pendidikan mengacu
pada kualitas tertentu yang harus dimiliki kepala sekolah untuk dapat
mengemban tanggung jawabnya secara berhasil. Kepala sekolah harus
tahu persis apa yang ingin dicapainya (visi) dan bagaimana mencapainya
198
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(misi). Kepala sekolah yang visioner sangat memahami betapa pentingnya
mengajak semua pihak terkait dalam sekolahnya untuk bersama-sama
mewujudkan visi yang telah dirumuskan bersama. Implikasi sifat visioner,
kepala sekolah harus memiliki sejumlah kompetensi untuk melaksanakan
misi guna mewujudkan visi itu, dan selanjutnya kepala sekolah juga harus
memiliki sejumlah karakter tertentu yang menunjukkan integritasnya.
Visi dan Misi sekolah sudah dimiliki oleh Kepala sekolah yang
bertanggung jawab berusaha merumuskan dan membuat visi sekolahnya
secara

musyawarah

dengan

warga

sekolah.

Visi

itu

kemudian

disosialisasikan sehingga menjadi cita-cita bersama. Selanjutnya kepala
sekolah SMA Negeri 1 Batang Hari berusaha secara konsisten untuk terus
berupaya menggalang komitmen untuk mewujudkan visi itu. Ia tidak akan
berdiam diri membiarkan visi itu menjadi rumusan indah yang menghiasi
dinding kantornya tetapi dia berusaha keras untuk mewujudkannya serta
Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan
program pengajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan
pertumbuhan profesional para guru dan staf.199
Kepala sekolah SMA Negeri 1 Batang Hari Bekerja sama dengan
orang tua murid dan anggota masyarakat, menanggapi kepentingan dan
kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya
masyarakat. Memberi contoh (teladan) tindakan berintegritas. Memahami,
menanggapi, dan mempengaruhi lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan
budaya yang lebih luas.200
Kemudian kepala sekolah juga memiliki sikap integritas kepala
sekolah: 1) dapat dipercaya Kepercayaan itu diperolehnya secara
sukarela contoh Perilakunya sehari-hari telah menyampaikan informasi
yang akurat tentang keamanahan itu, 2) konsisten, Kepala sekolah yang
konsisten
199
200

dapat

diandalkan

yang

mana

tidak
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perbuatannya taat asas dengan perkataannya. contoh Kepala sekolah
SMA Negeri 1 Batang hari tidak bermuka banyak. Ia mengoperasionalkan
kebijakan pendidikan secara tegas dan bijaksana, dan tidak perlu menjadi
anggota bunglon sosial untuk mengamankan kebijakan itu. 3) komit,
Kepala sekolah SMA Negeri 1 Batang Hari sangat komit, terikat secara
emosional dan intelektual untuk mengabdikan diri sepenuhnya bagi
kepentingan anak didiknya. Kepala sekolah seperti ini tahu persis bahwa
tanggung jawabnya tidak mungkin dapat dipikulnya setengah-setengah.
Pekerjaan sebagai kepala sekolah baginya bukan pekerjaan paruh waktu
contoh Ia tidak boleh merangkap-rangkap pekerjaannya dengan pekerjaan
lain, atau menjadi kepala sekolah di lebih dari satu tempat. 4) bertanggung
jawab, Kepala sekolah memiliki kewajiban sosial, hukum, dan moral dalam
menjalankan perannya. Kepala sekolah yang berintegritas tidak akan
menghindar apalagi lari dari tanggung jawabnya. Kepala sekolah yang
mengutamakan kepentingan anak didiknya sadar betul bahwa secara
sosial,

hukum,

dan

moral

ia

harus

berperilaku

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. 5) emosional terkendali, Kepala sekolah yang
berkecerdasan emosi tinggi sangat menyadari pengaruh emosinya dan
emosi orang lain terhadap proses pemikirannya dan interaksinya terhadap
orang lain. Kepala sekolah seperti ini mampu mengaitkan emosi dengan
penalaran, menggunakan emosi untuk memfasilitasi penalaran dan secara
cerdas menalarkan emosi. Dengan kata lain, ia menyadari bahwa
kemampuan kognitif seseorang diperkaya dengan emosi dan perlunya
emosi dikelola secara kognitif.201
Keberadaan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan visioner
sangatlah penting, Pemimpin adalah subjek yang memiliki kemampuan
untuk mendorong dan mengantarkan ketercapaian tujuan. Bukan sekedar
itu pemimpin harus mampu membawa kemajuan terhadap lembaga yang
dipimpinnya. Ditengah perkembangan dan kemajuan yang pesat kepala
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sekolah dituntut untuk memiliki pandangan luas ke depan, sehingga tugas
untuk

mencapai

tujuan

dan

kemajuan

dapat

diraih.

.Beberapa

karaktetristik kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan visioner adalah
terlihat dari kepemimpinan yang efektif, berupaya meningkatkan prestasi,
menjadi

agen

perubahan

sekolah,

dan

membawa

perbaikan/

peningkatan/perkembangan sekolah.

c. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Perubahan paradigma pendidikan dari sentralistis ke desentralisasi,
Adanya pelimpahan wewenang yang luas kepada sekolah atas dasar
pertimbangan profesional dan pertanggungjawaban publik, Adanya kerja
sama antara pejabat pemerintahan dengan pemimpin pendidikan dalam
membangun pendidikan yang bermutu oleh karena itu dibutuhkan
pemimpin yang visioner.
Gaya

kepemimpinan

visioner

dianggap

sebagai

gaya

kepemimpinan yang paling efektif sekarang ini karena pola ini sangat
efektif untuk diterapkan di era globalisasi yang menuntut setiap organisasi
atau sekolah selalu mengikuti perubahannya serta merupakan merupakan
pola kepemimpinan yang berusaha untuk menggerakkan orang-orang ke
arah impian bersama dengan dampak iklim emosi paling positif dan paling
tepat digunakan saat perubahan membutuhkan visi baru atau ketika
dibutuhkan arah yang jelas.
Dalam dunia pendidikan, pendidikan nasional sedang dilaksanakan,
yang cukup mendasar, terutama dengan Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional, manajemen, dan kurikulum yang dilakukan di sini.
Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai
masalah

penddikan,

baik

masalah-masalah

konvensional

maupun

masalah-masalah yang muncul bersamaan dengan hadirnya ide-ide baru
(masalah inovatif). Di samping itu, tanggung jawab tersebut terciptanya
iklim

yang

kondusif

bagi

peningkatan

kualitas

pendidikan

dan
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pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mempersiapkan bangsa
Indonesia era globalisasi.
Tujuan Pendidikan Nasional yaitu “mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu
manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan jasmani
dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung
jawab dari kemasyarakatan dan kebangsaan. " Untuk mencapai tujuan
tersebut yaitu upaya peningkatan kualitas dari peserta didik, Kehadiran
kepala sekolah visioner sangat penting karena merupakan motor
penggerak bagi para siswa.
Melalui pendidikan diharapkan akan melahirkan generasi-generasi
yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang
mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan. Semakin tinggi
mutu sekolah maka akan berbanding lurus dengan menghasilkan lulusan
yang berdaya saing tinggi. Kepemimpinan visioner memiliki dalam
pembinaan budaya sekolah memiliki peran yang khusus untuk menunjang
peningkatan kualitas sekolah.
Dalam posisi seperti ini, kepemimpinan visioner merupakan profil
kepemimpinan yang dipandang mampu menjalankan kinerja organisasi
yang adaptif, dan senantiasa antisipatif terhadap perubahan-perubahan
di masa yang akan datang. Kepemimpinan visioner, dalam kinerjanya
akan didasarkan pada pendalaman dan pemaknaan visi kelembagaan,
yang digali dari kondisi intern lembaga dan kondisi ekstern dalam
berbagai dimensi, baik politik, ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun
demografis. Seperti wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 3
Kota Jambi Bapak Casroni, M.Pd mengapa kepemimpinan visioner
diperlukan. 1).Pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini berubah contoh
kemaren tidak sama dengan hari ini, hari ini juga tidak sama dengan hari
esok, diri kita sendiripun berubah dari ke hari begitu juga dengan sekolah
pasti mengalami perubahan untuk berubah ke masa depan yang lebih
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baik maka diperlukan kepemimpinan visioner. 2) perkembangan iptek
yang sangat cepat dan akan berpengaruh pada semua aspek kehidupan,
termasuk teknologi pendidikan, 3) era global yang akan menghasilkan
tenaga kerja yang banyak, akan banyak tenaga kerja berimigrasi antar
negara, 4) era informasi yang dihasilkan informasi dari berbagai informasi
secara mudah, informasi lebih lanjut dari informasi Informasi iptek, 5) era
global akan mencapai perilaku dan moral manusia serta nilai akhlak, 6)
kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi yang sejajar dengan
persaingan antar sekolah untuk menggaet anak jenius dengan orang tua
yang penuh perhatian terhadap upaya pendidikan, sekolah-sekolah yang
buruk akan ditinggalkan, 7) di era global seperti MEA, maka tidak menutup
kemungkinan akan terbuka peluang pembukaan cabang sekolah asing di
setiap-negara anggotanya termasuk Indonesia, maka kami di SMA Negeri
3 Kota Jambi menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dalam
pengelolaan

pendidikan,

melaksanakan

pendidikan

berkarakter,

menumbuhkan sikap inovasi dan melaksanakan pembelajaran dengan
multiple intelgensi ini semua tercantum dalam misi dan program kerja
dalam rangka merealisasikan visi masa depan.202
Dalam era yang sangat cepat berubah, dimana segala aspek yang
mempengaruhi perkembangan organisasi menajdi begitu sangat besar
pengaruhnya, kepemimpinan yang mampu berfikir jauh ke depan, mampu
mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan zaman, di era yang
sangat kompetitif dan tuntutan kebutuhan yang semakin beragam, rinci
dan

spesifik

menjadi

sangat

relevan.

Organisasi

membutuhkan

kepemimpinan yang mampu mengembangkan organisasinya dengan baik
sampai jauh ke depan, melampaui usia zamannya. Kepemimpinan
visioner (visionary leadership) merupakan syarat mutlak bagi organisasi
yang ingin berkembang sampai puluhan tahun ke depan.
Berdasarkan hasil observasi peneliti yang mana kepala sekolah
SMA Negeri 3 Kota Jambi memiliki ciri-ciri sesuai dengan indikator
202
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sebagai berikut. 1) Berwawasan ke masa depan, bertindak sebagai
motivator seperti memberi semangat kepada seluruh warga sekolah saat
upacara dan pertemuan lainnya, berorientasi pada the best performance
untuk pemberdayaan, kesanggupan untuk memberikan arahan konkrit
yang sistematis. 2) Berani bertindak dalam meraih tujuan, penuh percaya
diri, tidak peragu dan selalu siap menghadapi resiko. Pada saat yang
bersamaan, pemimpin visioner juga menunjukkan perhitungan yang
cermat, teliti dan akurat. Memandang sumber daya, terutama sumberdaya
manusia sebagai asset yang sangat berharga dan memberikan perhatian
dan perlindungan yang baik terhadap mereka. 3) Mampu menggalang
orang lain untuk kerja keras dan kerjasama dalam menggapai tujuan,
menjadi model (teladan) yang secara konsisten menunjukkan nilai-nilai
kepemimpinannya, memberikan umpan balik positif, selalu menghargai
kerja keras dan prestasi yang ditunjukkan oleh siapun yang telah memberi
kontribusi. 4) Mampu merumuskan visi yang jelas, inspirasional dan
menggugah, mengelola ‘mimpi’ menjadi kenyataan, mengajak orang lain
untuk berubah, bergerak ke ‘new place’. Mampu memberi inspirasi,
memotivasi orang lain untuk bekerja lebih kreatif dan bekerja lebih keras
untuk mendapatkan situsi dan kondisi yang lebih baik. 5) Mampu
mengubah visi ke dalam aksi, menjelaskan dengan baik maksud visi
kepada orang lain, dan secara pribadi sangat commited terhadap visi
tersebut. 6) Berpegang erat kepada nilai-niliai spiritual yang diykininya.
Memiliki integritas kepribadian yang kuat, memancarkan energy, vitalitas
dan kemauan yang membara untuk selalu berdiri pada posisi yang segaris
dengan nilai-nilai spiritual. Menjadi orang yang terdepan dan pertama
dalam menerapkan nilai-nilai luhur, sebagimana yang diungkapkan oleh
Mahatma Gandhi: “I must first be the change I want to see in my world.” 7)
Membangun

hubungan

(relationship)

secara

efektif,

memberi

penghargaan dan respek. Sangat peduli kepada orang lain (bawahan),
memandang orang lain sebagai asset berharga yang harus di perhatikan,
memperlakukan mereka dengan baik dan ‘hangat’ layaknya keluarga.
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Sangat responsive terhadap segala kebutuhan orang lain dan membantu
mereka berkembang, mandiri dan membimbing menemukan jalan masa
depan mereka. 8) Innovative dan proaktif dalam menemukan ‘dunia baru’.
Membantu mengubah dari cara berfikir yang konvensional (old mental
maps) ke paradigma baru yang dinamis. Melakukan terobosan-terobosan
berfikir yang kreatif dan produktif. (‘out-box thinking’). Lebih bersikap
atisipatif dalam mengayunkan langkah perubahan, ketimbang sekedar
reaktif

terhadap

kejadian-kejadian.

Berupaya

sedapat

mungkin

menggunakan pendekatan ‘win-win’ ketimbang ‘win-lose’. 203
Dalam menjalankan kepempinan visioner di SMA Negeri 3 kota
jambi sudah berjalan dengan lancar seperti 1) kepala sekolah memiliki
kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan atasan, pihak luar
dan karyawan lainnya dalam organisasi. 2) sudah memahami lingkungan
luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman
dan peluang. Ini termasuk, yang paling penting, dapat "relate skillfully"
dengan orang-orang kunci di luar organisasi, namun memainkan peran
penting terhadap organisasi. 3) memegang peranan penting dalam
membentuk dan mempengaruhi praktek organisasi, prosedur dan lainnya
Seorang pemimpin dalam hal ini harus terlibat dalam organisasi untuk
menghasilkan dan mempertahankan kesempurnaan pelayanan, sejalan
dengan mempersiapkan dan memandu jalan organisasi ke masa depan
(successfully achieved vision). 4) Pemimpin visioner sudah memiliki atau
mengembangkan "ceruk" untuk mengantisipasi masa depan. Ceruk ini
merupakan

ssebuah

bentuk

imajinatif,

yang

berdasarkan

atas

kemampuan data untuk mengakses kebutuhan masa depan sekolah,
teknologi, dan lain sebagainya. Ini termasuk kemampuan untuk mengatur
sumber

daya

organisasi

guna

mempersiapkan

kemunculan kebutuhan dan perubahan ini.204

203
204
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Jadi untuk Menjadi seorang pemimpin yang visioner dituntut harus
memahami : 1) konsep visi, 2) karakteristik dan unsur visi, dan 3) tujuan
visi. Hal ini perlu dikuasai agar bisa menjadi perekayasa masa depan,
agen perubahan, penentu arah organisasi yang menjadi prioritasnya,
pelatih dan pembimbing yang profesional. Dengan memahami tentang
Visi, diharapkan seorang pemimpin dapat melakukan perubahan dalam
menampilkan kekuatan manajerial dan pembentukan ciri khas budaya,
pada ketiga sekolah tersebut kepemimpinan visioner sangat diperlukan
guna mengantisipasi era globalisasi dan berguna merubah masa depan
pendidikan yang produktif (sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman),
sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal sesuai
harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah di Provinsi Jambi
a. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Proses pencapaian tujuan sebuah organisasi tidak lepas dari
keberadaan seorang pemimpin. Pemimpin yang dibahas dalam penelitian
ini adalah pemimpin visioner, yaitu pemimpin yang dalam memimpin
aktivitas organisasinya berusaha menekankan pada visi dan misi yang
telah ditentukan bersama-sama kepada anggota sebagai pedoman dalam
menjalankan aktivitas, sehingga langkah-langkah kerja mulai dari
perencanaan,

sosialisasi,

pelaksanaan,

dan

evaluasi

merupakan

perwujudan dari visi dan misi organisasi. Seorang pemimpin visioner
diharapkan mampu untuk mengartikulasikan visi dan misi bagi seluruh
anggota dalam organisasi dengan indikator yaitu sebagai: juru bicara,
agen perubahan, penentu arah, pelatih, Berpengetahuan yang luas
sehingga kreatif-produktif dan berinovasi dalam membangun sekolah,
mengubah visi kedalam aksi, Membagun

hubungan internal maupun

eksternal dan Bertanggung jawab.
Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi anggota atau
pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan dengan
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memberikan bimbingan, perintah dan menjalin kerja sama. Berdasarkan
observasi205 Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin adalah
seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi anggotanya untuk mencapai
tujuan melalui perintah yang diberikannya dan sudah maksimal dalam
memberikan bimbingan, kemudian sebagai agen perubahan Kepala
Sekolah dalam pelaksanaanya dapat di delegasikan ke dalam tim kerja
yang besifat operasional, kepala sekolah merupakan 'ujung tombak' dari
kelompok kerja tersebut. Untuk itu, kepala sekolah di SMA Negeri 12
merangin memiliki keinginan yang sifatnya intrinsik, timbul dari dalam diri
sendiri, untuk berbuat tanpa adanya sifat intrinsik tersebut, maka akan
lebih banyak dan akan menjadi 'setengah-setengah'. keinginan intrinsik ini
mungkin sulit diukur namun dapat dirasakan oleh segenap anggota
komunitas sekolah seperti a. piawai mengkomunikasikan visi, indikator
visi, misi, dan program; b. mampu menginternalisasi nilai-nilai integritas
spiritual dan kepemimpinan melalui berbagai kegiatan formal dan informal;
c. punya keinginan kuat dalam mengembangkan pengetahuan dengan
menggunakan diri dalam aktivitas organisasi profesi; d. bersikap terbuka
terhadap semua masukan ide dan aspirasi; e. mampu melakukan yang
efektif dengan pihak-pihak terkait; f. Permainan mendelegasi tugas
kepemimpinannya.
Perubahan adalah keniscayaan dalam dunia pendidikan karena
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam watak, kepribadian,
karakter dan budaya bangsa. Untuk yang tercakup sebagai implementasi
pendidikan,

diperlukan

lembaga-lembaga

yang

bisa

siap

dalam

menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.
Perubahan dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dalam bidang
manajerial, teknologi dan kurikulum. Untuk bidang manajerial, peran
kepala sekolah dalam mengelola tugas-tugas dan tugas-tugas di dalam
kelas sangat ditentukan oleh sekolah. Perubahan dalam bidang teknologi
205
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akan sangat mendukung pengembangan sekolah baik dalam pengelolaan
sekolah maupun penyakit kelas. Perubahan kurikulum harus selalu
dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan revolusi industri 4.0
dan semua pihak dalam dunia kependidikan harus siap dengan
perubahan itu.
Kemudian sebagai juru bicara (spokesman), Kalau spokesman
adalah untuk menyampaikan informasi ke luar untuk lingkungannya, maka
disseminator berarti penyaluran informasi ke dalam organisasi. Sebagai
kepala sekolah, secara formal mewakili atau bertindak atas nama sekolah
yang dipimpinnya, maka disebut spokesman. Oleh karena itu kepala
sekolah banyak tahu tentang sekolahnya maka dia bisa bertindak efektif
dalam mewakili organisasinya, pada SMA Negeri 12 Merangin kepala
sekolah sudah menjadi juru bicara Misalnya mengadakan suatu
negosiasi untuk kepentingan sekolahnya dan mempromosikan sekolah.
kemudian kepala sekolah SMA Negeri 12 Merangin memiliki motivasi yang
tinggi memberikan dorongan dan semangatnya bagi pihak lain, Memiliki
motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya

sebagai pimpinan sekolah serta berusaha mencapai tujuan

bersama, minsalnya pemberian penghargaan, aktualisasi diri, keamanaan
dan kebutuhan psikologis.
Sebagai pelatih, Dengan ini berarti bahwa seorang pemimpin harus
menggunakan kerjasama kelompok untuk mencapai visi yang dinyatakan
juga berbicara, boleh dikatakan merupakan suatu bagian penting dari
memimpikan masa depan suatu organisasi. Membagun hubungan
pemimpin visoner sangatlah pandai dalam membangun hubungan antar
anggota, dalam hal memotivasi, memberi, membuat anggotanya lebih
maju dan mandiri. dan bertanggung jawab yaitu Akuntabel: bekerja secara
terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin juga memiliki
kemampuan berkoordinasi dengan baik kepada pihak atasan yaitu Kepala
Dinas Pendidikan kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi, memberikan
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kontribusi yang efektif dalam pemenuhan ketersediaan fasilitas yang baik,
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mumpuni sesuai dengan
kebutuhan mata pelajaran para siswa. Menjalin dan membangun kerja
sama yang baik sudah dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
12 Merangin, mampu merancang dan mengatur kegiatan dalam
mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Merangin

dapat

dikatakan sebagai seorang pemimpin yang Visioner yaitu kepala sekolah
yang mampu mengartikulasikan visi dan misi bagi seluruh anggota dalam
organisasi dengan mengembangkan tujuan secara bersama sama melalui
inovasi, mempengaruhi seseorang tanpa paksaan, motivasi yang tinggi,
mengubah visi kedalam aksi, Membagun hubungan Berpengetahuan yang
luas sehingga kreatif-produktif dan berinovasi dalam membangun sekolah.
serta mampu meraih prestasi lokal dan nasional serta internasional
dibidang Agama, Akademik serta olahraga baik dari guru maupun dari
siswanya.206
Kepemimpinan visioner kepala sekolah di SMA Negeri 12
Merangin, menerapkan empat pilar kepemimpinan visioner yaitu sebagai
berikut 1): sebagai Penentu Arah. Kepala sekolah menyeleksi dan
menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan strategis,
untuk menyusun berbagai langkah menuju sasaran yang dapat diterima
sebagai suatu kemajuan riil oleh semua warga sekolah. Kemajuan dapat
berarti satu langkah maju yang jelas dalam efektivitas dan efisiensi,
dapat pula berarti meningkatnya kemampuan kepala sekolah dalam
menentukan target milestone sekolah dalam kurun waktu tertentu.
Seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah SMA Negeri 12 Merangin
selain meningkatkatkan kegiatan akademis, olahraga dan agama kepala
sekolah juga menerapkan prinsip kewirausahaan ini sejalan dengan misi
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yang dibuat contohnya sekolah tersebut ada budi daya ikan. 207 2): Agen
Perubahan. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merangsang
perubahan di sekolah, misalnya kinerja guru dan tata usaha sekolah,
sumber daya dan fasilitas yang sudah bagus, sehingga memungkinkan
pencapaian sebuah visi di masa depan. Kepala sekolah SMA Negeri 12
Merangin merupakan agen perubahan yang baik, karena sudah mampu
mengantisipasi

berbagai

memperkirakan

implikasinya

perkembangan
terhadap

di

luar

sekolahnya,

sekolah

yang

dipimpinnya,

menciptakan sense of urgency dan prioritas bagi perubahan yang
diisyaratkan oleh visi sekolah, mempromosikan best practies guru dalam
waktu upacara dan memberdayakannya dalam organisasi sekolah
seperti mengikuti pelatihan, seminar dan kerjasama dengan guru yang
lain. 208 3): Juru Bicara. Kepala sekolah di SMA Negeri 12 Merangin,
sebagai seorang pembicara yang terampil, pendengar yang penuh
perhatian dan pelaksana sekolah kemudian menjadi promotor dan
negosiator bagi sekolah yang dipimpinnya kepada pihak luar dan kepala
sekolah juga menjadi negosiator utama dalam berhubungan dengan
pihak lain dalam pembentuk jaringan hubungan eksternal, guna
menghasilkan gagasan, sumber daya, dukungan, atau informasi yang
bermanfaat bagi kemajuan sekolah yang dipimpinnya seperti kepala
sekolah melakukan kerjasama dengan banyak pihak.

209

4):Coach

(Pelatih), Kepala sekolah SMA Negeri 12 merangin adalah pembentuk
tim yang memberdayakan semua warga sekolah dalam organisasi
sekolah “menghidupkan visi”, dan karenanya berperan sebagai mentor
dan

teladan

dalam

berbagai

usaha,

yang

diperlukan

untuk

merealisasikan berbagai usaha yang diperlukan untuk merealisasikan
visi tersebut. Untuk menjadi seorang pelatih yang efektif, kepala sekolah
SMA Negeri 12 Merangin memberi tahu semua warga sekolah, apa
artinya visi bagi kepala sekolah dan warga sekolah, dan apa yang akan
207
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dilakukan untuk merealisasikannya. Kemudian Kepala sekolah juga
menghargai keberhasilan setiap guru, staf tata usaha dan bahkan
sampai pada peserta didik di sekolahnya, menghormati semua warga
sekolah, membangun kepercayaan diri warga sekolah, memfasilitasi
warga

belajar

mengembangkan

diri,

dan

mengajari

bagaimana

meningkatkan kemampuan warga sekolah dalam mencapai visi secara
konstan. 5) Berpengetahuan yang luas sehingga kreatif-produktif dan
berinovasi dalam membangun sekolah, 6) mengubah visi kedalam aksi
yang

mana

visi

tidak

hanya

menjadi

pajangan

tetapi

bisa

diimplementasikan 7) Membagun hubungan internal maupun eksternal 8)
bertanggung jawab. 210
Alur Kepemimpinan-Kepemimpinan Visioner
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Kepemimpinan

Proses

SMA Negeri 12 Merangin

(Berdasarkan Indikator)

Kepemimpinan Visioner
SMA Negeri 12 Merangin

Optimalisasi peran serta Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Merangin dalam rangka membentuk karakter anak bangsa yang
berkepribadian luhur, berkemandirian tangguh, berpotensi cipta dan karya
serta berakhlakul karimah membutuhkan sinergitas seluruh komponen,
baik yang secara langsung berkehidupan di Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin maupun yang berada di wilayah sekitar.
Berdasarkan hasil observasi 211 yang dilakukan oleh Peneliti di
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin : Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin termasuk sekolah yang sudah berkembang dengan
ketersediaan fasilitas yang cukup memadai, jumlah guru yang sudah
terpenuhi tidak hanya dari aspek kuantitas. Kepala Sekolah Menengah
210

Observasi di SMA Negeri 12 Merangin, 4 September 2017.
Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin: Indikator
Kepemimpinan Visioner mengubah visi menjadi aksi. Tanggal 01 Desember s.d 15
Desember 2017.
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Atas Negeri 12

Merangin

berdasarkan observasi 212 yang dilakukan

peneliti termasuk pemimpin yang Visioner karena mampu mengubah visi
kedalam aksi dan mampu berkarya di Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Merangin.
Menjadi lembaga pendidikan yang memadukan IMTAQ dan IPTEK.
Observasi yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Sekolah Menengah
Atas Negeri 12 Merangin. 213 memiliki nuansa yang Islami di dalam kelas
dalam proses belajar mengajar, siswa-siswi dibiasakan untuk berdoa
sebelum pelajaran dimulai, para guru dalam penyampaian materi
pelajaran selalu mengkorelasikan dan mengintegrasikan dengan ajaranajaran Islam dalam Al-Quran dan Hadits. Di luar kelas siswa-siswi aktif
melaksanakan ibadah sholat zhuhur berjamaah dengan para guru, siswasiswi aktif melaksanakan ibadah sholat sunat dhuha, siswa-siswi aktif
dalam organisasi internal ke-Islaman dengan melaksanakan kegiatan
Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan kultum.
Observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa Sekolah Menengah
Atas Negeri 12 Merangin mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh
para

siswa-siswinya

dalam

proses

pembelajaran

dan

ektrakurikuler. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12

kegiatan
Merangin

memberikan banyak kesempatan dan peluang kepada para siswa-siswi
agar dapat berkreatifitas dengan penyediaan fasilitas yang sudah mulai
lengkap disediakan oleh sekolah tanpa harus membebani siswa-siswi, hal
ini menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Merangin

menuju kepada sekolah yang Mandiri dengan mulai adanya ketersediaan
fasilitas sekolah, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala
Bidang kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin :
“Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin memadukan pendidikan

212

Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin: Indikator
Kepemimpinan Visioner mengubah visi menjadi aksi. Tanggal 01 Desember s.d 15
Desember 2017.
213 Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin Tanggal 01
Desember s.d 15 Desember 2017.

139

Agama dan pendidikan Umum. Siswa-siswi tidak hanya belajar tentang
pendidikan Agama tetapi siswa-siswi juga harus mampu mempelajari
pendidikan umum, karena di Era Globalisasi ini sangat di tuntut agar
siswa-siswi memiliki keimanan yang bagus dengan pengamalan ibadah
yang baik dan kemampuan skill atau keahlian yang menjadi bekal siswasiswi ketika tamat dan melanjutkan studi di Perguruan Tinggi, untuk
ketersediaan fasilitas sebagai sarana belajar bagi siswa-siswi sudah kami
penuhi walaupun masih ada kekurangan yaitu peyediaan infokus dan LCD
masih

belum

terpenuhi

sepenuhnya

tetapi

kami

terus

berupaya

meningkatkan mutu sebagai bentuk proses pencapaian prestasi dan
mampu bersaing untuk menjadi sekolah yang terbaik akademis, Agama
dan kegiatan ekstrakurikulernya.214
Kemudian dalam hal kepemimpinan visioner kepala sekolah SMA
Negeri 12 Merangin sudah optimal untuk mewujud dan meningkatkan:
1) Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan.

Gambar 4: Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin

214

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Agus
Salim S.Pd,. MM, Tanggal 1 Desember 2017.
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Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Merangin

memiliki banyak

prestasi sebagai unggulan tidak hanya siswa-siswinya tetapi para
gurunya. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin selalu berusaha
meningkatkan mutu pendidikannya baik dari ketersediaan fasilitas dan
pendidiknya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kepala
Bidang kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin:
Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan adalah kewajiban kami para
guru, kami selalu berusaha memberikan pelayanan akademik yang baik
kepada siswa-siswi baik di dalam kelas ketika belajar dan di luar kelas
kegiatan ektrakurikuler siswa-siswi dengan harapan ketika siswa-siswi
sudah tamat ada bekal Iman dan Taqwa serta keahlian yang merupakan
minat dan bakatnya sehingga dapat masuk ke Perguruan Tinggi yang
memang diminati siswa-siswi dan mampu bersaing. Untuk meningkatkan
mutu pendidik, Bapak Agus Salim S.Pd,. MM, selalu memberikan arahan
dan bimbingannya kepada para guru dan pegawai tata usaha agar siswasiswi diberikan pelayanan yang terbaik dalam arti siswa-siswi dibimbing
dan diberikan fasilitas untuk berkreatifitas, seperti contoh dalam kegiatan
Olympiade Sains Nasional (O2SN) dari Kementrian Pendidikan dan
FLS2N dengan kompetisi tersebut bisa menjadi pengalaman menempa
diri bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin .215
Depdiknas menyebutkan bahwa, mutu pendidikan mencakup input,
proses dan output pendidikan. Mutu dalam konteks input dan proses
mencakup bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi
pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru, media
pembelajaran yang tepat, sumber belajar yang lengkap, sistem penilaian
dan evaluasi yang efektif, dukungan administrasi sekolah dan dukungan
sarana prasarana. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada
prestasi yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu, misalnya tiap

215

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Agus
Salim S.Pd,. MM, Tanggal 1 Desember 2017.
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akhir semester, akhir tahun pembelajaran, dua tahun, lima tahun dan atau
sepuluh tahun yang meliputi prestasi akademik dan non akademik.
Input pendidikan dikatakan bermutu, jika sumber daya menjamin
berlangsungnya proses secara baik. Proses dikatakan bermutu apabila
pengkoordinasian dan penyerasian input sekolah dilakukan secara
harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang
menyenangkan (enjoy able learning), mendorong motivasi dan minat
belajar siswa, serta memberdayakan peserta didik. Sedangkan output
dikatakan bermutu, jika prestasi sekolah baik akademik maupun non
akademik sesuai dengan standar nasional atau tujuan sekolah.
Mutu pendidikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan
secara operasional dan efisien, terhadap komponen-komponen yang
berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap
komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.
Dirjen Pendidikan Agama Islam, dikatakan bahwa bermutu
dimaknai sebagai: (1) Memiliki kemampuan untuk mengelola lembaga
pendidikan Islam secara porfesional berbasiskan pada akuntabilitas,
transparansi dan efisiensi; (2) Memiliki rancangan pengembangan
visioner; (3) Memiliki sarana dan fasilitas pembelajaran yang memadai,
seperti perpustakaan, laboratorium dan sebagainya; (4) Memiliki tenaga
pendidik dan kependidikan yang memenuhi tuntutan kualifikasi dan
kompetensi; (5) Menggunakan kurikulum dan metode pembelajaran yang
mencerminkan pembelajaran yang memenuhi standar PAIKEMI (praktis,
aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan Islami); (6) Memiliki
keunggulan

dalam

bidang

agama

dan

ilmu

pengetahuan;

(7)

Mengembangkan kemampuan bahasa asing; dan (8) Memberikan
keterampilan teknologi.
Bahkan saat ini, mutu pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari
prestasi yang dicapai, tetapi bagaimana prestasi tersebut dapat
dibandingkan dengan standar yang ditetapkan, seperti yang tertuang di
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dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 35 dan PP No.19 tahun 2005 yang
sudah diperbaharui dengan PP No. 32 tahun 2013.
2) Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran.
Keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan dari
kemampuan pendidik dalam menyampaikan isi materi pelajaran kepada
siswa-siswi serta pendidik juga harus mampu menjadi teladan baik akhlak
perbuatannya maupun prestasi yang diperolehnya. Meningkatkan mutu
dan relevansi proses pembelajaran, hasil wawancara dengan Wakil
Kepala Sekolah

Bidang Kesiswaaan: “Bila ditanyakan kepada saya

apakah kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin termasuk
Kepala Sekolah yang Visioner, saya sampaikan ya karena pemahaman
tentang visioner adalah kepemimpinan Kepala Sekolah yang dapat
menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan secara realistik serta
menarik tentang masa depan organisasi yang terus tumbuh dan
meningkat dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Merangin

sudah melakukannya yaitu dengan adanya perbaikan pelayanan yang
lebih

mengarah

kepada

kebutuhan

siswa-siswi

bidang

akademik

(academic excellence) dan di bidang layanan prima (service excellence)
dan visi dapat diwujudkan secara nyata seperti banyaknya prestasi yang
diciptakan serta kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Merangin

memiliki sifat tegas, tidak otoriter, memberikan contoh secara langsung
dengan tindakan dan kesantunan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
12 Merangin terutama dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar
bermutu dan relevan dengan kebutuhan siswa-siswi dan masyarakat
kemudian kepala sekolah juga memiliki inovasi-inovasi seperti pembuatan
gerbang, papan petunjuk, kolam ikan, pupuk kompos, seni lukis, jalan
setapak, pembuatan teras dan semuanya itu dibina dengan pengawasan
secara total dan berkelanjutan.”216

216

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin, Agus
Salim S.Pd,. MM, Tanggal 1 Desember 2017.
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Menurut PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan pasal 2 ayat 1 bahwa 8 standar di atas harus dipenuhi oleh
semua satuan pendidikan. Penjelasan masing-masing standar adalah: 1)
Standar isi, meliputi: kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban
belajar, KTSP, dan kalender pendidikan/akademik. 2) Standar proses,
meliputi : pelaksanaan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran,
penilaian hasil pembelajaran. 3) Standar kompetensi lulusan, meliputi
kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi :
kualifikasi akademik dan kompetensi kualifikasi akademik dibuktikan
dengan ijazah untuk tingkat SMA/MA minimal D-IV atau S1. Kompetensi
yang harus dipenuhi ada 4 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 5) Standar
sarana dan prasarana, meliputi: sarana dan prasarana yang harus dimiliki
satuan pendidikan. 6) Standar pengelolaan, meliputi: standar pengelolaan
oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah dan
standar pengelolaan oleh pemerintah. 7) Standar pembiayaan, meliputi:
pembiayaan yang terdiri biaya investasi, biaya operasi, dan biaya
personal. 8) Standar penilaian, meliputi: penilaian hasil belajar oleh
pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil
belajar oleh pemerintah, dan kelulusan. Delapan

standar ini sudah

dijalankan dengan efektif di SMA Negeri 12 Merangin kerena merupakan
program kerja sekolah untuk menerapkan semua program sekolah
memakai cara dengan sistem mandi kambing.
3) Meningkatkan kapasitas institusi dan SDM dalam manajemen
pelayanan pendidikan.
hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Kepala bidang
kesiswaan kapasitas Institusi dan SDM dapat dilakukan dengan adanya
peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajerial dan
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5) Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional. Untuk
kerja sama Kepala Sekolah juga menjelaskan bahwa: Lembaga yang
secara terus menerus meningkatkan kualitas pendidikannya tidak
terlepas dari kerja sama yang dilakukan, Visioner sebagai makna
dapat menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan secara
realistik serta menarik masa depan organisasi yang terus tumbuh dan
meningkat tentu harus ada kerja sama dengan lembaga lain yang
saling mendukung dan bersama-sama untuk maju, untuk saat ini
Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Merangin

Bekerja sama juga

dengan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, UNJA Hubungan yang
harmonis dengan DIKNAS kabupaten dan Provinsi jambi dan juga
SMA Negeri 12 Merangin menjadi sekolah rujukan.”217
Pembinaan yang dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
12

Merangin

melalui misi yang sudah disampaikan penerapannya

berdasarkan hasil observasi 218 yang dilakukan oleh peneliti yaitu: a)
Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Islami pada siswa, guru dan
karyawan hal ini tampak oleh peneliti dalam pelaksanaan proses belajar
mengajar, pelaksanaan sholat zhuhur berjamaah secara berkelanjutan
dan terus menerus, pelaksanaan ibadah sholat sunat dhuha, kegiatan dan
praktek seni budaya Islam dengan group nasyid dan kaligrafi. b)
Membudayakan sikap dan prilaku yang Islami bagi semua komponen
sekolah, hal ini tampak di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
siswa-siswi apabila bertemu dengan Guru selalu menyapa dengan salam
dan mencium tangan Gurunya sebagai tanda penghormatan dan patuh
kepada Guru serta memberi salam kepada tamu. Budaya menjaga
kebersihan diterapkan dengan baik di Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Merangin , hal ini juga dipertegas oleh Ibu Tuti Puji Astuti, S.Pd. guru
PKN Sekolah Menengah Atas Negeri 12
217

Merangin

“siswa-siswi

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin Drs. Herunoto, M.M, Tanggal 04
Desember 2017.
218 Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin Tanggal 01
Desember s.d 14 Desember 2017.
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diharuskan untuk menjaga kebersihan karena kebersihan adalah kunci
keberhasilan, kenyamanan dan keindahan dalam proses belajar mengajar
dan berinteraksi soaial.”219 c) Mengembangkan budaya yang berorientasi
pada kualitas dalam setiap aktivitas pendidikan, hal ini tampak dari
pelaksanaan manajemen belajar yang baik dan menajemen pelayanan
yang santun dan ramah. d) Mengembangkan wawasan dan kompetensi
peserta didik dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak
melepaskan

nilai-nilai

ajaran

islam

dan

melaksanakan

kegiatan

ekstrakurikuler seperti: Pramuka Paskibra, Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS), Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Atletik meliputi, Lari, Lompat,
Sepak Bola, Takraw, Musik, Boster, Drama, Tari, Karate, silat, Saka
Bhayangkara, Saka Wirakartika, Bola Volly, Futsal, Poster, Olimpiade
science e) Menampilkan citra positif sekolah pada masyarakat. f)
Mengembangkan

metode

pembelajaran

yang

mampu

menumbuh

kembangkan potensi diri peserta didik agar menjadi pribadi-pribadi yang
mandiri yang ditandai oleh kemampuan berfikir logis, kritis dalam
menemukan,

menganalisis

dan

memecahkan

masalah.

g)

Mengembangkan budaya belajar baik tenaga pendidik maupun peserta
didik untuk menjadi seorang pelajar sepanjang hayat yang ditandai
dengan

meningkatnya

kegemaran

membaca

dan

menulis.

h)

Mengembangkan potensi akademik, vokasional dan estetika yang dimiliki
siswa menjadi sebuah kopetensi kecakapan hidup (Life Skill).
Berdasarkan hasil observasi 220 Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin melakukan penentu arah kepada civitas akademika
dan stakeholder agar visi dipahami dan dijadikan sebagai ruh dalam
setiap proses pembelajaran. Sebagai perancang ia mengatur langkah
strategis dengan menyusun rencana-rencana untuk meningkatkan mutu

219

Ibu Tuti Puji Astuti, S.Pd. Guru PKN Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Tanggal 05 Desember 2017: Menjaga Kebersihan proses keberhasilan proses belajar
mengajar dan interaksi sosial yang baik.
220 Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin Tanggal 01
Desember s.d 15 Desember 2017.
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pendidikan. Adapun hasil rancangannya adalah: mengembangkan sumber
daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan, input siswa yang
berkualitas, mempersiapkan bahan ajar yang terintegrasi, merancang
metode pembelajaran yang variatif, merancang media dan sarana dan
prasarana yang lengkap dan berfungsi optimal, merancang sumber
pembelajaran yang lengkap, sistem penilaian dan evaluasi yang obyektif
dan menyeluruh, dan administrasi yang jelas, lengkap dan transparan.
Kemudian Sebagai agen perubahan, Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 12

Merangin

melakukan perbaikan-perbaikan terhadap

seluruh sistem administrasi dan manajmen serta sumber-sumber daya
yang ada untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai pelatih ia
memberikan

pembimbingan,

pembinaan,

menggerakkan

dan

memberdayakan civitas akademika. Sebagai motivator ia memberikan
motivasi inspiratif kepada seluruh civitas akademika. Sebagai juru bicara
ia melakukan banyak kerjasama dengan komponen internal maupun
eksternal vertikal dan horizontal, pemecah hambatan ia berusaha
semaksimal mungkin mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan
mencari solusi terbaik. Ia bekerja di atas standar dengan cara menyiasati
peraturan supaya mutu hasilnya bisa melampaui standar yang ditetapkan.
Sebagai model ia memberikan keteladanan melalui tutur kata, sikap dan
perilaku kepada civitas akademika.
Hasil observasi221 Dalam mengoptimalkan peran-perannya, Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Merangin

menjalankan dengan

integritas religius. Adanya integritas religius ditandai 1) kemampuannya
dalam menempatkan prioritas pengabdian utama kepada sang pencipta,
Allah SWT, baru pengabdian kepada sesama, pola pikir, sikap dan
perilaku yang Islami, seperti gerakan salat berjama’ah, salat dhuha, salat
malam, mengaji Al-Qur’an dan membaca asma’ul husna yang harus
dilakukan oleh semua guru, pegawai dan siswa, disiplin waktu, dan
221
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budaya religius lain di lingkungan sekolah. 2) semangat berjuang, tulus,
jujur, adil dan uswah, seperti menyediakan kesejahteraan yang tinggi bagi
anggota, tidak pamrih dan senang memberi, adil dalam bertindak.
Pelaksanaan

proses

pembelajaran

di

kelas

sudah

mulai

ditingkatkan kualitasnya terutama bagi guru yang mengajar harus memiliki
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sebagai pedoman untuk
melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan
beberapa guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Merangin

menyampaikan pembuatan RPP, Silabus, Kisi-kisi soal adalah perangkat
pembelajaran yang wajib dibuat oleh para guru apalagi gurunya sudah
sertifikasi. Bapak Kepala Sekolah

disetiap rapat selalu membina dan

menyampaikan perangkat pembelajaran adalah kewajiban para guru dan
apabila tidak dibuat maka keberhasilan dalam proses pembelajaran tidak
tercapai dengan baik sehingga harus diperhatikan dan dilaksanakan
dengan baik.222
Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Sekolah

Merangin

melalui Kepala

mengelola sekolah sudah lebih baik dengan membuat Job

Description dan melaksanakannya, sesuai dengan keterangan Kepala
Sekolah dan Kepala Tata Usaha, Job Descriptionnya sebagai berikut:223
Nama

: Mashudi, S.Kom

NIP

: 19811020201401007

Jabatan

: Kepala Urusan Tata Usaha

Unit Kerja : Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Uraian Tugas :
a) Penanggung jawab pelaksanaan administrasi.
b) Memimpin pelaksanaan tugas dilingkungan tata usaha.
c) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.
222

Hasil Wawancara dengan ibu Tuti Puji Astuti, S.Pd Guru Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin Tanggal 05 Desember 2017.
223 Keterangan dan Dokumen Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin. Desember
2017.
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d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
e) Melakukan bimbingan dan pelayanan teknis (pelayanan administrasi,
Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Pendidikan dan Pengajaran).
f) Mempelajari dan menilai dan mengoreksi laporan hasil kerja atau
pelaksanaan tugas.
g) Mengendalikan surat masuk dan keluar.
h) Menyelesaikan laporan bulanan.
i) Mengkonsep dan memparaf surat keluar.
j) Menyelesaikan laporan semester dan laporan tahunan inventaris
(BMN)
k) Menyelesaikan Daftar Usulan Kegiatan (DUK).
l) Menyelesaikan KIB Tanah dan Gedung.
m) Menyelesaikan data perkembangan madrasah.
n) Membuat SK Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
o) Membuat SK Panitia MOS
p) Membuat SK Pembagian Tugas Guru dan Pegawai.
q) Membuat SK Pembagian Jam Mengajar.
r) Membuat DBR.
s) Menyusun Program dan Uraian Tugas Pegawai.
t) Bertanggung Jawab kepada atasan langsung.
u) Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
v) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan kepala

Nama

: ANNA ASTUTI FITRIANI, S.Si

NIP

: 198307022009042003

Jabatan

: Bendahara Pengeluaran

Unit Kerja : Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
a) Mengelola Administrasi Keuangan
b) Meneliti atau menelaah peraturan/bahan yang berhubungan dengan
anggaran.
c) Mengkonsep surat-surat yang berhubungan dengan keuangan.
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d) Membuat daftar rencana penggunaan anggaran DIPA (bulanan,
Triwulan)
e) Membuat SPP, SPTJB dan bukti pengeluaran lainnya yang terkait
dengan pengeluaran anggaran (ATK, Inventaris, Pemeliharaan dan
lain sebaginya).
f) Mengajukan

SPJ

pencairan

anggaran

sesuai

DIPA

(Bulanan,

Triwulan).
g) Membayar gaji pegawai, guru dan tenaga honorer.
h) Menyelesaikan permintaan gaji susulan
i) Menyetorkan pajak atas beban anggaran yang kena pajak.
j) Menyetor uang Zakat, Infaq dan Sedekah ke alamat yang telah
ditentukan.
k) Membukukan transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran
kedalam Buku Kas.
l) Menutup Buku Kas serta membuat Berita Acara Penutupan setiap
bulan.
m) Melaporkan realisasi pelaksanaan DIPA.
n) Mempersiapkan administrasi pemintaan gaji.
o) Menghimpun dan meneliti data pegawai, keluarga sebagai bahan
penyusunan daftar gaji (Formulir KP.4 setiap awal tahun).
p) Mengonsep permintaan gaji.
q) Membuat daftar gaji, uang duka, gaji terusan pegawai yang meninggal
dunia, kekurangan gaji/gaji susulan dan uang makan.
r) Membuat SKPP (Surat Keterangan Perhentian Pembayaran) pegawai
yang pindah/pensiun/meninggal dunia.
s) Mengetik dan menandatangani permintaan gaji.

Nama

: ROSMALIANA S.

Jabatan

: Urusan Kepegawaian/ staff tata usaha

Nip

: 196702101992032007

Unit Kerja : Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
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Uraian Tugas :
a) Menyusun Buku Induk Pegawai.
b) Menyajikan data kepegawaian.
c) Membuat Kartu Cuti.
d) Menyiapkan daftar hadir guru dan pegawai.
e) Menyediakan blangko SKP guru dan pegawai
f) Membuat daftar kontrol KGB (Kenaikan Gaji Bekala) dan Kenaikan
Pangkat.
g) Membuat Data Mutasi Pegawai (Naik Pangkat, KGB, dan Pindah
Tugas).
h) Membuat DUK (Daftar Urut Kepangkatan) setiap akhir tahun.
i) Mengirim daftar hadir guru dan pegawai kepada pejabat terkait setiap
bulan.
j) Melayani guru dan pegawai yang berkaitan dengan masalah
kepegawaian.
k) Bertanggung jawab kepada atasan langsung.
l) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala.

Nama

: SRINATUN, S.Pd

Nip

: 198008132014072003

Jabatan

: Urusan Kependidikan dan Pengajaran

Unit Kerja : Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Uraian Tugas :
a) Mengolah dan melaksanakan semua administrsi pendidikan dan
kesiswaan.
b) Pendataan dan Statistik sekolah
c) Membuat laporan keadaan siswa setiap bulan.
d) Menyiapkan daftar hadir siswa.
e) Menyiapkan buku agenda piket harian guru dan agenda kelas.
f) Mencatat data mutasi siswa.
g) Menyiapkan sarana untuk perangkat mengajar kebutuhan guru.
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h) Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengsian data
EMIS
i) Bertanggung jawab kepada atasan langsung.
j) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

Nama

: SAID ABDULLAH

Jabatan

: Urusan Operator/teknisi

Unit Kerja : Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Uraian Tugas :
a) Membukukan barang-barang milik Negara.
b) Membuat laporan SAI setiap bulan.
c) Membuat laporan SIMAN/BMN setiap semester
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
d) Memperbaiki komputer

Nama

: SISWANDI, S.Kom

Jabatan

: Urusan Perpustakaan

Unit Kerja : Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Uraian Tugas :
a) Merencanakan pengadaan bahan koleksi perpustakaan.
b) Mengatur tata ruang perpustakaan.
c) Menyiapkan administrasi perpustakaan.
d) Membuat kartu anggota perpustakaan.
e) Menyusun tata tertib dan cara peminjaman buku perpustakaan.
f) Pengelolaan bahan koleksi perpustakaan.
g) Melakukan layanan bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya.
h) Memelihara dan perbaikan buku-buku perpustakaan.
i) Menyusun laporan kegiatan perpustakaan.
j) Bertanggung jawab kepada atasan.
k) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala
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Nama

: RIYAN PUJA KUSUMA

Jabatan

: Urusan SATPAM

Unit Kerja : Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Uraian Tugas :
a) Menjaga keamanan sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar/ jam
kerja/ malam hari.
b) Membuka/ menutup pintu dan jendela sekolah serta merapikan
ruangan kantor dan ruangan majelis guru.
c) Menjaga kebersihan lingkungan sekolah
d) Menaikkan dan menurunkan bendera setiap hari kerja, kecuali pada
hari upacara yang telah ditetapkan.
e) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala

Nama

: JOKO SAPUTRA, S.Pd

Jabatan

: Staf TU Adm.Sapras

Unit Kerja : Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Uraian Tugas :
a) Mengendalikan, mengelolah dan menata keluar/masuk surat.
b) Merencanakan kebutuhan ATK dan Pendidikan.
c) Menerima dan mengecek barang-barang yang diterima.
d) Mendistribusikan barang-barang yang dibutuhkan.
e) Menginventarisir barang-barang milik negara.
f) Menertibkan pembukuan barang inventaris.
g) Memelihara gedung dan pengadaan sarana pendidikan.
h) Mengelola barang-barang milik negara.
i) Bertanggung jawab kepada atasan langsung.
j) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala.
k) Mengarsipkan administrasi permintaan gaji.
l) Bertanggung jawab kepada atasan.
m) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala.
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Nama

: SUTRISNO

Jabatan

: Cleaning Service

Unit Kerja : Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Uraian Tugas :
a) Menata dan menjaga kebersihan lingkungan Sekolah.
b) Membersihkan ruang kantor, dan ruang majelis Guru SMA Negeri 12
Merangin
c) Mempersiapkan minuman bagi karyawan dan guru SMA Negeri 12
Merangin
d) Membantu dalam kegiatan sekolah.
e) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala.
Nama

: TUTI PUJIASTUTI, S.Pd

Jabatan

: Staf TU Bag. Kurikulum

Unit Kerja : Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Uraian Tugas :
1) Penyusunan rencana kerja tahunan, semesteran, bulanan dan
mingguan.
2) Penyusunan jadwal pelajaran.
3) Penyusunan jadwal ulangan dan ujian.
4) Penyusunan daftar buku dan alat pelajaran yang akan digunakan
dalam berbagai kegiatan belajar.
5) Penyusunan norma penilaian.
6) Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan dan prestasi belajar siswa.
7) Penyusunan rencana dan kegiatan “belajar di dalam sekolah” dan
“belajar di luar sekolah”.
Job description yang sudah ditetapkan menjadi panduan bagi
setiap Tenaga Kependidikan, Keamanan dan Cleaning Service yang
memiliki tujuan agar Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin bisa
menjadi Sekolah yang baik tentunya dengan budaya yang sudah ada,
budaya religius, budaya tertib, budaya aman, budaya bersih dan
keindahan sekolah.
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b. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
Proses pencapaian tujuan sebuah organisasi tidak lepas dari
keberadaan seorang pemimpin. Pemimpin yang dibahas dalam penelitian
ini adalah pemimpin visioner, yaitu pemimpin yang dalam memimpin
aktivitas organisasinya berusaha menekankan pada visi dan misi yang
telah ditentukan bersama-sama kepada anggota sebagai pedoman dalam
menjalankan aktivitas, sehingga langkah-langkah kerja mulai dari
perencanaan,

sosialisasi,

pelaksanaan,

dan

evaluasi

merupakan

perwujudan dari visi dan misi organisasi. Seorang pemimpin visioner
diharapkan mampu untuk mengartikulasikan visi dan misi bagi seluruh
anggota dalam organisasi dengan indikator yaitu: agen perubahan, juru
bicara,

motivasi

yang

tinggi,

pelatih,

Membagun

hubungan

dan

bertanggung jawab.
Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi anggota atau
pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan dengan
memberikan bimbingan, perintah dan menjalin kerja sama. Berdasarkan
observasi224 Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari adalah
seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi anggotanya untuk mencapai
tujuan melalui perintah yang diberikannya dan sudah maksimal dalam
memberikan bimbingan.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari memiliki
kemampuan berkoordinasi dengan baik kepada pihak atasan yaitu Kepala
Dinas

Pendidikan

kabupaten

Batang

Hari

dan

Provinsi

Jambi,

memberikan kontribusi yang efektif dalam pemenuhan ketersediaan
fasilitas yang baik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang
mumpuni sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran para siswa. Menjalin
dan membangun kerja sama yang baik sudah dilakukan Kepala Sekolah
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari , mampu merancang dan
mengatur kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.
224

Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari 18
Desember 2017 s.d 22 Desember 2017.
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Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari selain
seorang pemimpin, beliau juga adalah seorang pemimpin yang Visioner
yaitu kepala sekolah yang mampu mengartikulasikan visi dan misi bagi
seluruh anggota dalam organisasi dengan mengembangkan tujuan secara
bersama sama melalui Seorang pemimpin visioner yaitu sebagai agen
perubahan, juru bicara, motivasi yang tinggi, pelatih, Membagun
hubungan dan bertanggung jawab serta mampu meraih prestasi lokal dan
nasional serta internasional dibidang Agama, Akademik serta olahraga
baik dari guru maupun dari siswanya.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari memiliki rasa
percaya diri (trust) dari orang yang dipimpinnya, saling berbagi resiko
melalui pertimbangan kebutuhan para anggotanya diatas kebutuhan
pribadi,

mengembangkan

visi

bersama

antarkomunitas

lembaga,

mendistribusikan peran kepemimpinan, mengembangkan budaya kerja
dan memberdayakan anggotanya. Memiliki motivasi yaitu Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari senantiasa menyediakan tantangan
bagi

pekerjaan

yang

dilakukan

anggotanya,

menunjukkan

atau

mendemonstrasikan komitmen terhadap sasaran organisasi melalui
perilaku yang dapat diobservasi anggotanya. Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batang Hari

prilaku yang mengubah visi kedalam aksi

untuk melakukan perubahan, perilaku kepemimpinannya didasarkan pada
ilmu pengetahuan yang berkembang dan secara intelektual ia mampu
menerjemahkannya dalam bentuk kinerja yang produktif, menggali ide-ide
baru dan solusi yang kreatif dari para anggotanya.
Optimalisasi peran serta Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari dalam rangka membentuk karakter anak bangsa yang
berkepribadian luhur, berkemandirian tangguh, berpotensi cipta dan karya
serta berakhlakul karimah membutuhkan sinergitas seluruh komponen,
baik yang secara langsung berkehidupan di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari maupun yang berada di wilayah sekitar.
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Berdasarkan hasil observasi. 225 yang dilakukan oleh Peneliti di
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari : Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari termasuk sekolah yang sudah berkembang dengan
ketersediaan fasilitas yang cukup memadai, jumlah guru yang sudah
terpenuhi tidak hanya dari aspek kuantitas. Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batang Hari berdasarkan observasi 226 yang dilakukan
peneliti termasuk pemimpin yang Visioner karena mampu mengubah visi
kedalam aksi dan mampu berkarya di Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Merangin
Menjadi lembaga pendidikan yang memadukan IMTAQ dan IPTEK.
Observasi yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batang Hari 227 walapun sekolah umum tetapi sekolah ini
memiliki nuansa yang Islami di dalam kelas dalam proses belajar
mengajar, siswa-siswi dibiasakan untuk berdoa sebelum pelajaran
dimulai,

para

guru

dalam

penyampaian

materi

pelajaran

selalu

mengkorelasikan dan mengintegrasikan dengan ajaran-ajaran Islam
dalam Al-Quran dan Hadits. Di luar kelas siswa-siswi aktif melaksanakan
ibadah sholat zhuhur berjamaah dengan para guru, siswa-siswi aktif
melaksanakan ibadah sholat sunat dhuha, siswa-siswi aktif dalam
organisasi internal ke-Islaman dengan melaksanakan kegiatan Peringatan
Hari Besar Islam (PHBI), dan kultum. hal ini juga diungkapkan oleh siswa
Regi jusnia R.228 bahwa sebelum belajar kami berdoa bersama dipimpin
dengan doa beragama islam dan literasi sekitar 10 menit kemudian siswasiswi aktif melaksanakan ibadah sholat sunat dhuha, siswa-siswi aktif

225

Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari: Indikator
Kepemimpinan Visioner mengubah visi menjadi aksi. Tanggal 18 Desember s.d 22
Desember 2017.
226 Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari: Indikator
Kepemimpinan Visioner mengubah visi menjadi aksi. Tanggal 18 Desember s.d 22
Desember 2017.
227 Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
Tanggal 18 Desember s.d 22 Desember 2017.
228 Wawancara Siswa, Regi Jusnia R, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari, 30
Agustus 2017
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dalam organisasi internal ke-Islaman dengan melaksanakan kegiatan
Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan kultum.
Observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batang Hari mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh
para

siswa-siswinya

dalam

proses

pembelajaran

dan

kegiatan

ektrakurikuler. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
memberikan banyak kesempatan dan peluang kepada para siswa-siswi
agar dapat berkreatifitas dengan penyediaan fasilitas yang sudah mulai
lengkap disediakan oleh sekolah tanpa harus membebani siswa-siswi, hal
ini menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
menuju kepada sekolah yang Mandiri dengan mulai adanya ketersediaan
fasilitas sekolah, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala
Bidang kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
menuturkan : “Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari memadukan
pendidikan Agama dan pendidikan Umum. Siswa-siswi tidak hanya belajar
tentang pendidikan Agama tetapi siswa-sisiwi juga harus mampu
mempelajari pendidikan umum, karena di Era Globalisasi ini sangat di
tuntut

agar

siswa-siswi

memiliki

keimanan

yang

bagus

dengan

pengamalan ibadah yang baik dan kemampuan skill atau keahlian yang
menjadi bekal siswa-siswi ketika tamat dan melanjutkan studi di
Perguruan Tinggi, untuk ketersediaan fasilitas sebagai sarana belajar bagi
siswa-siswi sudah kami penuhi walaupun masih ada kekurangan yaitu
peyediaan infokus dan LCD masih belum terpenuhi sepenuhnya tetapi
kami terus berupaya meningkatkan mutu sebagai bentuk proses
pencapaian prestasi dan mampu bersaing untuk menjadi sekolah yang
terbaik akademis, Agama dan kegiatan ekstrakurikulernya.”229
Dalam menjalankan kepemimpinan visionernya kepala sekolah
melakukan:

229

Wawancara, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari, Febrida Wati Asmi, S.Pd, Tanggal 29 Agustus 2017.
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1)

Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan. Dalam konteks

pendidikan, sangat sulit mengartikan dan mendefinisikan mutu atau
kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan merupakan suatu yang intangible
(hal yang tidak biasa diraba), yaitu kualitas pendidikan yang sukar diraba
dan sulit untuk diukur standarnya kecuali dengan mengkuantitaskan
segala sesuatu. Dalam kaitan ini kualitas dapat diukur dengan kriteria
yang ditentukan (tangible). Kualitas pendidikan dapat dilihat dari segi
ekonomi, sosial, politik, sosial budaya, perspektif pendidikan dan
perspektif proses globalisasi.

Gambar 5: Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari memiliki banyak
prestasi sebagai unggulan tidak hanya siswa-siswinya tetapi para
gurunya. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari selalu berusaha
meningkatkan mutu pendidikannya baik dari ketersediaan fasilitas dan
pendidiknya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kepala
Bidang kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari:
“Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan adalah kewajiban kami para
guru, kami selalu berusaha memberikan pelayanan akademik yang baik
kepada siswa-siswi baik di dalam kelas ketika belajar dan di luar kelas
kegiatan ektrakurikuler siswa-siswi dengan harapan ketika siswa-siswi
sudah tamat ada bekal Iman dan Taqwa serta keahlian yang merupakan
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minat dan bakatnya sehingga dapat masuk ke Perguruan Tinggi yang
memang diminati siswa-siswi dan mampu bersaing. Untuk meningkatkan
mutu pendidik, ibu Febrida Wati Asmi, S.Pd selalu memberikan arahan
dan bimbingannya kepada para guru dan pegawai tata usaha agar siswasiswi diberikan pelayanan yang terbaik dalam arti siswa-siswi dibimbing
dan diberikan fasilitas untuk berkreatifitas, seperti contoh dalam kegiatan
Olympiade Sains Nasional (O2SN) dari Kementrian Pendidikan dan
FLS2N dengan kompetisi tersebut bisa menjadi pengalaman menempa
diri bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari .”230
Depdiknas menyebutkan bahwa, mutu pendidikan mencakup input,
proses dan output pendidikan. Mutu dalam konteks input dan proses
mencakup bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi
pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru, media
pembelajaran yang tepat, sumber belajar yang lengkap, sistem penilaian
dan evaluasi yang efektif, dukungan administrasi sekolah dan dukungan
sarana prasarana. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada
prestasi yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu, misalnya tiap
akhir semester, akhir tahun pembelajaran, dua tahun, lima tahun dan atau
sepuluh tahun yang meliputi prestasi akademik dan non akademik.
Input pendidikan dikatakan bermutu, jika sumber daya menjamin
berlangsungnya proses secara baik. Proses dikatakan bermutu apabila
pengkoordinasian dan penyerasian input sekolah dilakukan secara
harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang
menyenangkan (enjoy able learning), mendorong motivasi dan minat
belajar siswa, serta memberdayakan peserta didik. Sedangkan output
dikatakan bermutu, jika prestasi sekolah baik akademik maupun non
akademik sesuai dengan standar nasional atau tujuan sekolah.
Mutu pendidikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan
secara operasional dan efisien, terhadap komponen-komponen yang
230

Wawancara, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari, Febrida Wati Asmi, S.Pd, Tanggal 29 Agustus 2017.
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berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap
komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.
Dirjen Pendidikan Agama Islam, dikatakan bahwa bermutu
dimaknai sebagai: (1) Memiliki kemampuan untuk mengelola lembaga
pendidikan Islam secara porfesional berbasiskan pada akuntabilitas,
transparansi dan efisiensi; (2) Memiliki rancangan pengembangan
visioner; (3) Memiliki sarana dan fasilitas pembelajaran yang memadai,
seperti perpustakaan, laboratorium dan sebagainya; (4) Memiliki tenaga
pendidik dan kependidikan yang memenuhi tuntutan kualifikasi dan
kompetensi; (5) Menggunakan kurikulum dan metode pembelajaran yang
mencerminkan pembelajaran yang memenuhi standar PAIKEMI (praktis,
aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan Islami); (6) Memiliki
keunggulan

dalam

bidang

agama

dan

ilmu

pengetahuan;

(7)

Mengembangkan kemampuan bahasa asing; dan (8) Memberikan
keterampilan teknologi.
Bahkan saat ini, mutu pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari
prestasi yang dicapai, tetapi bagaimana prestasi tersebut dapat
dibandingkan dengan standar yang ditetapkan, seperti yang tertuang di
dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 35 dan PP No.19 tahun 2005 yang
sudah diperbaharui dengan PP No. 32 tahun 2013.
2) Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran.
Keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan dari
kemampuan pendidik dalam menyampaikan isi materi pelajaran kepada
siswa-siswi serta pendidik juga harus mampu menjadi teladan baik akhlak
perbuatannya maupun prestasi yang diperolehnya. Meningkatkan mutu
dan relevansi proses pembelajaran, hasil wawancara dengan Wakil
Kepala Sekolah Bidang Kurikulum: “Bila ditanyakan kepada saya apakah
kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari termasuk Kepala
Sekolah yang Visioner, saya sampaikan ya karena pemahaman tentang
visioner adalah kepemimpinan Kepala Sekolah yang dapat menciptakan
dan mengartikulasikan visi masa depan secara realistik serta menarik
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tentang masa depan organisasi yang terus tumbuh dan meningkat dan
Kepala

Sekolah

Menengah

Atas

Negeri

1

Batang

Hari

sudah

melakukannya yaitu dengan adanya perbaikan pelayanan yang lebih
mengarah kepada kebutuhan siswa-siswi bidang akademik (academic
excellence) dan di bidang layanan prima (service excellence) dan visi
dapat diwujudkan secara nyata seperti banyaknya prestasi yang
diciptakan serta kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
memiliki sifat tegas, tidak otoriter, memberikan contoh secara langsung
dengan tindakan dan kesantunan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Batang Hari terutama dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar
bermutu dan relevan dengan kebutuhan siswa-siswi dan masyarakat
kemudian kepala sekolah juga memiliki inovasi-inovasi seperti papan
petunjuk, dan semuanya itu dibina dengan pengawasan secara total dan
berkelanjutan.”231
Menurut PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan pasal 2 ayat 1 bahwa 8 standar di atas harus dipenuhi oleh
semua satuan pendidikan. Penjelasan masing-masing standar adalah: 1)
Standar isi, meliputi: kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban
belajar, KTSP, dan kalender pendidikan/akademik. 2) Standar proses,
meliputi : pelaksanaan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran,
penilaian hasil pembelajaran. 3) Standar kompetensi lulusan, meliputi
kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi :
kualifikasi akademik dan kompetensi kualifikasi akademik dibuktikan
dengan ijazah untuk tingkat SMA/MA minimal D-IV atau S1. Kompetensi
yang harus dipenuhi ada 4 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 5) Standar
sarana dan prasarana, meliputi: sarana dan prasarana yang harus dimiliki
satuan pendidikan. 6) Standar pengelolaan, meliputi: standar pengelolaan
231

Wawancara, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari, Febrida Wati Asmi, S.Pd, Tanggal 29 Agustus 2017.
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oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah dan
standar pengelolaan oleh pemerintah. 7) Standar pembiayaan, meliputi:
pembiayaan yang terdiri biaya investasi, biaya operasi, dan biaya
personal. 8) Standar penilaian, meliputi: penilaian hasil belajar oleh
pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil
belajar oleh pemerintah, dan kelulusan. Delapan

standar ini sudah

dijalankan dengan efektif di SMA Negeri 1 Batang Hari dan juga kepala
sekolah menerapkan semua program sekolah tersebut serta yang lebih
menonjol lagi kepala sekolah mengembangkan kemampuan berbahasa
dan teknologi informasi.
3) Meningkatkan kapasitas institusi dan SDM dalam manajemen
pelayanan pendidikan.
hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Kepala bidang
kesiswaan kapasitas Institusi dan SDM dapat dilakukan dengan adanya
peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajerial dan
5) Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional.
Untuk kerja sama Kepala Sekolah
“Lembaga

yang

secara

terus

juga menjelaskan bahwa:

menerus

meningkatkan

kualitas

pendidikannya tidak terlepas dari kerja sama yang dilakukan, Visioner
sebagai makna dapat menciptakan dan mengartikulasikan visi masa
depan secara realistik serta menarik masa depan organisasi yang terus
tumbuh dan meningkat tentu harus ada kerja sama dengan lembaga lain
yang saling mendukung dan bersama-sama untuk maju, untuk saat ini
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari Bekerja sama juga dengan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, UNJA Hubungan yang harmonis
dengan DIKNAS kabupaten dan Provinsi jambi, Teacher Clearing House
dengan SMA Negeri 5 Bekasi. Merupakan kerjasama antar guru mata
pelajaran

untuk

peningkatan

kualitas

guru

dan

pembelajaran.

Dilaksanakan melalui media komunikasi telepon dan internet., Clearing
House dengan The Manor CE Primary School South Gloucestershire, UK.
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Satu kerjasama yang diprakarsai oleh Depdiknas dan British Council
untuk peningkatan kualitas pendidikan., Cosmopoint University Malaysia
(dalam proses)”232
Pembinaan yang dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Batang Hari melalui misi yang sudah disampaikan penerapannya
berdasarkan hasil observasi 233 yang dilakukan oleh peneliti yaitu: a)
Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Islami pada siswa, guru dan
karyawan hal ini tampak oleh peneliti dalam pelaksanaan proses belajar
mengajar, pelaksanaan sholat zhuhur berjamaah secara berkelanjutan
dan terus menerus, pelaksanaan ibadah sholat sunat dhuha, kegiatan dan
praktek seni budaya Islam dengan group nasyid dan kaligrafi. b)
Membudayakan sikap dan prilaku yang Islami bagi semua komponen
sekolah, hal ini tampak di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
siswa-siswi apabila bertemu dengan Guru selalu menyapa dengan salam
dan mencium tangan Gurunya sebagai tanda penghormatan dan patuh
kepada Guru serta memberi salam kepada tamu. Budaya menjaga
kebersihan diterapkan dengan baik di Sekolah Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari , hal ini juga dipertegas oleh Ibu Eni Malinda, Kepala
TU Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari “siswa-siswi diharuskan
untuk menjaga kebersihan karena kebersihan adalah kunci keberhasilan,
kenyamanan dan keindahan dalam proses belajar mengajar dan
berinteraksi soaial.”234 c) Mengembangkan budaya yang berorientasi pada
kualitas dalam setiap aktifitas pendidikan, hal ini tampak dari pelaksanaan
manajemen belajar yang baik dan menajemen pelayanan yang santun
dan ramah. d) Mengembangkan wawasan dan kompetensi peserta didik
dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak melepaskan nilai-

232

Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari Drs. Herunoto, M.M,
Tanggal 04 Desember 2017.
233 Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
Tanggal 18 Desember s.d 22 Desember 2017.
234 Wawancara, ibu Eni Malinda . Kepala TU Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari Tanggal 29 Agustus 2017: Menjaga Kebersihan proses keberhasilan proses
belajar mengajar dan interaksi sosial yang baik.
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nilai ajaran islam dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti:
Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja (PMR), Patroli Keamanan
Sekolah (PKS), Pecinta Alam (PA), Olahraga (Bola Voli, Bola Basket,
Karate, Tenis Meja, Tenis Lapangan), Kerohanian / IRMA (Ikatan Remaja
Mesjid Al-Forqon), dan Koperasi Sekolah (Kopsis). e) Menampilkan citra
positif

sekolah

pada

masyarakat.

f)

Mengembangkan

metode

pembelajaran yang mampu menumbuh kembangkan potensi diri peserta
didik agar menjadi pribadi-pribadi yang mandiri yang ditandai oleh
kemampuan berfikir logis, kritis dalam menemukan, menganalisis dan
memecahkan masalah. g) Mengembangkan budaya belajar baik tenaga
pendidik maupun peserta didik untuk menjadi seorang pelajar sepanjang
hayat yang ditandai dengan meningkatnya kegemaran membaca dan
menulis. h) Mengembangkan potensi akademik, vokasional dan estetika
yang dimiliki siswa menjadi sebuah kopetensi kecakapan hidup (Life Skill).
Berdasarkan hasil observasi 235 Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari melakukan share vision kepada civitas akademika
dan stakeholder agar visi dipahami dan dijadikan sebagai ruh dalam
setiap proses pembelajaran. Sebagai perancang ia mengatur langkah
strategis dengan menyusun rencana-rencana untuk meningkatkan mutu
pendidikan. Adapun hasil rancangannya adalah: mengembangkan sumber
daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan, input siswa yang
berkualitas, mempersiapkan bahan ajar yang terintegrasi, merancang
metode pembelajaran yang variatif, merancang media dan sarana dan
prasarana yang lengkap dan berfungsi optimal, merancang sumber
pembelajaran yang lengkap, sistem penilaian dan evaluasi yang obyektif
dan menyeluruh, dan administrasi yang jelas, lengkap dan transparan.
Sebagai agen perubahan, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Batang Hari melakukan perbaikan-perbaikan terhadap seluruh sistem
administrasi dan manajmen serta sumber-sumber daya yang ada untuk
235

Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari Tanggal 18
Desember s.d 22 Desember 2017.
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meningkatkan

mutu

pendidikan.

Sebagai

pelatih

ia

memberikan

pembimbingan, pembinaan, menggerakkan dan memberdayakan civitas
akademika. Sebagai motivator ia memberikan motivasi inspiratif kepada
seluruh civitas akademika. Sebagai juru bicara ia melakukan banyak
kerjasama dengan komponen internal maupun eksternal vertikal dan
horizontal, pemecah hambatan ia berusaha semaksimal mungkin
mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan mencari solusi terbaik.
Ia bekerja di atas standar dengan cara menyiasati peraturan supaya mutu
hasilnya bisa melampaui standar yang ditetapkan. Sebagai model ia
memberikan keteladanan melalui tutur kata, sikap dan perilaku kepada
civitas akademika.
Hasil observasi236 Dalam mengoptimalkan peran-perannya, Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari menjalankan dengan
integritas religius. Adanya integritas religius ditandai 1) kemampuannya
dalam menempatkan prioritas pengabdian utama kepada sang pencipta,
Allah SWT, baru pengabdian kepada sesama, pola pikir, sikap dan
perilaku yang Islami, seperti gerakan salat berjama’ah, salat dhuha, salat
malam, mengaji Al-Qur’an dan membaca asma’ul husna yang harus
dilakukan oleh semua guru, pegawai dan siswa, disiplin waktu, dan
budaya religius lain di lingkungan sekolah. 2) semangat berjuang, tulus,
jujur, adil dan uswah, seperti menyediakan kesejahteraan yang tinggi bagi
anggota, tidak pamrih dan senang memberi, adil dalam bertindak.
Pelaksanaan

proses

pembelajaran

di

kelas

sudah

mulai

ditingkatkan kualitasnya terutama bagi guru yang mengajar harus memiliki
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sebagai pedoman untuk
melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan kepala
TU di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari menyampaikan
pembuatan RPP, Silabus, Kisi-kisi soal adalah perangkat pembelajaran
yang wajib dibuat oleh para guru apalagi gurunya sudah sertifikasi. Bapak
236

Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
Tanggal 18 Desember s.d 22 Desember 2017.
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Kepala Sekolah

disetiap rapat selalu membina dan menyampaikan

perangkat pembelajaran adalah kewajiban para guru dan apabila tidak
dibuat maka keberhasilan dalam proses pembelajaran tidak tercapai
dengan baik sehingga harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan
baik.237
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari melalui Kepala
Sekolah

mengelola sekolah sudah lebih baik dengan membuat Job

Description dan melaksanakannya, Job description yang sudah ditetapkan
menjadi panduan bagi setiap Tenaga Kependidikan, Keamanan dan
Cleaning Service yang memiliki tujuan agar Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari bisa menjadi Sekolah yang baik tentunya dengan
budaya yang sudah ada, budaya religius, budaya tertib, budaya aman,
budaya bersih dan keindahan sekolah.

c. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi adalah sekolah yang
memiliki visi. Dengan visinya yaitu “Berakhlaq Mulia, Berprestasi,
Kompetitif, dan Peduli lingkungan berlandaskan Budaya Bangsa” Tujuan
kepala sekolah merumuskan visi seperti yang telah dikemukakan di atas
dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi
manusia yang memiliki skill, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri. Hal
tersebut dilatar belakangi oleh usaha-usaha untuk menunjang kemajuan
sekolah.
Sedangkan misi sekolah adalah sebagai berikut : 1) Menumbuhkan
penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa 2)
Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan menumbuhkembangkan
semangat keunggulan 3) Menyediakan sarana prasarana yang memadai
untuk penyelenggaraan pendidikan bermutu 4) Meningkatkan Sumber
237

Hasil Wawancara dengan ibu Eni Malinda,Kepala TU Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Batang Hari Tanggal 29 Agustus 2017.
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Daya Manusia ( SDM ) khususnya guru dan pegawai yang professional,
beretos kerja, dan berdisiplin tinggi 5) Menciptakan siswa yang berakhlak
mulia, cerdas, terampil, berdisiplin, dan

berbudaya 6) Meningkatkan

Program 4K-1 (Ketertiban, kedisplinan, keamanan dan kekeluargaan) 7)
Meningkatkan Program 4k-2 (kebersihan, kerindangan, keindahan,
kesehatan)

8)

Meningkatkan

Ekstrakurikuler

9)

Menumbuhkan

budaya

menghargai,

jujur,

Pengembangan

Mengembangkan
gemar

kerja

sikap

membaca,

keras,

kreatif

Diri
dan

Siswa

dengan

prilaku

religius

bekerja
dan

wira

keras,
usaha

saling
10)

Mengembangkan semangat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
berdasarkan potensi yang dimiliki warga sekolah 11) Meningkatkan
kualitas pembelajaran agar menghasilkan lulusan yang bermutu dan
mampu berkompetensi di Perguruan Tinggi.238
Misi yang dibuat harus disesuaikan dengan visi yang ada karena
misi merupakan salah satu cara untuk menggapai visi. Visi & misi sekolah
merupakan visi misi yang dibuat oleh sekolah sendiri, sebab setiap
sekolah memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar baik itu sejarah,
budaya dan nilai-nilai organisasi selain daripada itu dalam 1 kabupaten
visi sekolah tidak boleh sama. Visi, misi dan tujuan sekolah dirumuskan
sesuai dengan sejarah, budaya dan nilai-nilai organisasi hal ini merupakan
tuntutan lembaga pendidikan supaya tercapainya pendidikan yang
berkualitas.
Elemen dasar dalam suatu lembaga pendidikan selain dari visi dan
misi adalah tujuan sekolah. Yang mana, tujuan Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional
yaitu Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan berakhlak mulia dan Mempersiapkan peserta didik agar
menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, santun, berkualitas dan
berprestasi dalam bidang akademik dan nonakademik. Usaha yang
238

Dokumentasi, SMA Negeri 3 Kota Jambi, Desember 2017.
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dilakukan kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi dalam
rangka

mengimplementasikan

visi:

melaksanakan

perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dengan baik, melakukan
pembinaan kepada guru sebagai contohnya guru diikutsertakan dalam
kegiatan MGMP), melengkapi fasilitas pembelajaran mulai dari pengadaan
lab komputer, lab bahasa, lab IPA, pengadaan jaringan internet,
pengadaan infokus, menghidupkan pelayanan perpustakaan, melengkapi
sarana dan prasarana kegiatan ekstakurikuler, berlangganan Koran Jambi
Ekspress dalam rangka menambah wawasan kepala sekolah serta dewan
guru, menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekolah, dan
mewajibkan setiap guru memiliki laptop.239
Faktor pendukung usaha kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Kota Jambi mengiplementasikan visi dan misi sekolah: sistematika stuktur
organisasi yang berjalan dengan baik, adanya job description yakni
pembagian tugas sesuai dengan jabatannya, dibentuknya wakil-wakil
kepengurusan (waka) dan staf, kerjasama yang baik antara kepala
sekolah dengan dewan guru dalam hal pemberian pembinaan dan
bimbingan.240
Visi yang ada ditransformasikan kedalam program sekolah yakni
dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Kota Jambi memiliki 4 kegiatan ekstrakurikuler. Yaitu:
1) Kegiatan ektrakurikuler bidang kesenian termasuk di dalamnya seni
tari, teater, lagu-lagu daerah, drum band, rebana.
2) Kegiatan ekstrakurikuler bidang keagamaan termasuk di dalamnya seni
baca alquran dan rohis.
3) Kegiatan ekstrakurikuler bidang olahraga termasuk didalamnya volley
ball, takraw, lempar lembing, Futshal dan lain-lain
4) Kegiatan ekstrakurikuler bidang pramuka.
239

Wawancara, Kepala Sekolah, Bapak Casroni, M.Pd, Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi, 09 Oktober 2017.
240 Wawancara, Kepala Sekolah, Bapak Casroni, M.Pd, Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi, 09 Oktober 2017.
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Usaha yang dilakukan kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Kota Jambi dalam mengimplementasikan program tersebut adalah
mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada siswa yang dilakukan
oleh guru Pembina kegiatan ekstrakurikuler dan melengkapi sarana dan
prasarana

kegiatan

ekstrakurikuler.

Pihak

yang

dilibatkan

dalam

pembentukan program sekolah adalah dewan guru dan komite sekolah.241
Tujuan melibatkan pihak lain dalam pembentukan program sekolah
adalah tercapainya visi, misi dan tujuan sekolah secara maksimal karena
stakeholders memiliki tanggung jawab yang sama. Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi menciptakan visi, misi dan tujuan
sekolah sesuai dengan sejarah, budaya, dan nilai-nilai organisasi sekolah,
kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi merumuskan visi,
misi dan tujuan sekolah dalam statement yang jelas,kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi mentransformasikan visi menjadi
program sekolah, kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
mengimplementasi visi secara komprehensif. 242
Pernyataan di atas merupakan usaha kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Kota Jambi mewujudkan kepemimpinan visioner. Selain
daripada itu, usaha lain yang dilakukan kepala sekolah dalam rangka
mewujudkan

kepemimpinan

visioner

adalah

sebagai

berikut:

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang baik,
adanya job description yakni pembagian tugas guru, menbenahi
pengajaran, guru diikut aktifkan dalam kegiatan MGMP, perekrutan guru
profesional dan berpengalaman yang memiliki kualifikasi S1 serta PNS,
guru-guru sudah melakukan sertifikasi, melengkapi fasilitas pembelajaran
mulai dari pengadaan lab komputer, lab bahasa, lab IPA, pengadaan
jaringan

internet,

pengadaan

infokus,

menghidupkan

pelayanan

perpustakaan, melengkapi sarana dan prasarana kegiatan ekstakurikuler,
241

Observasi, SMA Negeri 3 Kota Jambi, Tanggal 13 Oktober 2017 s.d 05 November
2017
242 Wawancara, Kepala Sekolah, Bapak Casroni, M.Pd, Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi, 09 Oktober 2017.
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berlangganan Koran jambi Ekspress dalam rangka menambah wawasan
kepala sekolah dan dewan guru, menjalin kerjasama yang baik dengan
stakeholders,

meningkatkan

workshop/pelatihan

peran

pelatihan

komite

sekolah,

keprofesionalan

mengadakan

guru

dengan

mendatangkan instruktur dari provinsi, dan mewajibkan setiap guru
memiliki laptop.243
Pemahaman kepala sekolah mengenai kepemimpinan visioner
dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya latar belakang pendidikan,
pengalaman, keaktifan mengikuti pelatihan kepemimpinan dan seminar
kepemimpinan dll. Begitu juga halnya dengan kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Kota Jambi pemahaman kepala SMA Negeri 3 Kota Jambi
mengenai kepemimpinan visioner baik pernyataan ini didukung oleh latar
belakang pendidikan kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
adalah tamatan S2 Didasarkan pada pemahaman kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi mengenai kepemimpinan visioner
baik, kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi menyatakan
kepemimpinan visioner sudah berjalan dan terlaksana di Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi Yang menjadi standar keberhasilan
menjadi pemimpin visioner yang pertama, sistem pengajaran yang baik
dibuktikan dengan tingkat kelulusan yang tinggi, siswa diterima di
perguruan tinggi negeri maupun swasta, sarana dan prasarana lengkap,
yang kedua tingginya prestasi akademis sekolah dibuktikan dengan siswa
berprestasi dalam bidang olahraga, seni, akademik dan lain-lain .
Proses pencapaian tujuan sebuah organisasi tidak lepas dari
keberadaan seorang pemimpin. Pemimpin yang dibahas dalam penelitian
ini adalah pemimpin visioner, yaitu pemimpin yang dalam memimpin
aktivitas organisasinya berusaha menekankan pada visi dan misi yang
telah ditentukan bersama-sama kepada anggota sebagai pedoman dalam
menjalankan aktivitas, sehingga langkah-langkah kerja mulai dari
243
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perencanaan,

sosialisasi,

pelaksanaan,

dan

evaluasi

merupakan

perwujudan dari visi dan misi organisasi. Di SMA Negeri 3 kota jambi
dapat dikatakan sebagai Seorang pemimpin visioner karena sudah
mampu

sebagai juru bicara, agen perubahan, penentu arah, pelatih,

Berpengetahuan yang luas sehingga kreatif-produktif dan berinovasi
dalam membangun sekolah, mengubah visi kedalam aksi, Membagun
hubungan internal maupun eksternal dan Bertanggung jawab.244
Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi anggota atau
pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan dengan
memberikan bimbingan, perintah dan menjalin kerja sama. Berdasarkan
observasi.245 Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi adalah
seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi anggotanya untuk mencapai
tujuan melalui perintah yang diberikannya dan sudah maksimal dalam
memberikan bimbingan.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi memiliki
kemampuan berkoordinasi dengan baik kepada pihak atasan yaitu Kepala
Dinas Pendidikan kota Jambi dan Dinas Provinsi Jambi, memberikan
kontribusi yang efektif dalam pemenuhan ketersediaan fasilitas yang baik,
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mumpuni sesuai dengan
kebutuhan mata pelajaran para siswa. Menjalin dan membangun kerja
sama yang baik sudah dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi, mampu merancang dan mengatur kegiatan dalam
mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi selain
seorang pemimpin, beliau juga adalah seorang pemimpin yang Visioner
yaitu kepala sekolah yang mampu mengartikulasikan visi dan misi bagi
seluruh anggota dalam organisasi dengan mengembangkan tujuan secara
bersama
244

sama

melalui

keberanian,

pengetahuan

yang

luas,

Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi 13 Oktober
2017 s.d 05 November 2017.
245 Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi 13 Oktober
2017 s.d 05 November 2017.
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mempengaruhi

seseorang

tanpa

paksaan,

motivasi

yang

tinggi,

mengubah visi kedalam aksi, Membagun hubungan dan bertanggung
jawab serta mampu meraih prestasi lokal dan nasional serta internasional
dibidang Agama, Akademik serta olahraga baik dari guru maupun dari
siswanya.
Optimalisasi peran serta Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi

dalam

rangka

membentuk

karakter

anak

bangsa

yang

berkepribadian luhur, berkemandirian tangguh, berpotensi cipta dan karya
serta berakhlakul karimah membutuhkan sinergitas seluruh komponen,
baik yang secara langsung berkehidupan di Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi maupun yang berada di wilayah sekitar.
Berdasarkan hasil observasi 246 yang dilakukan oleh Peneliti di
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi: Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi termasuk sekolah yang sudah berkembang dengan
ketersediaan fasilitas yang cukup memadai, jumlah guru yang sudah
terpenuhi tidak hanya dari aspek kuantitas. Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Kota Jambi berdasarkan observasi 247 yang dilakukan
peneliti termasuk pemimpin yang Visioner karena mampu mengubah visi
kedalam aksi dan mampu berkarya di Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Kota Jambi.
Menjadi lembaga pendidikan yang memadukan IMTAQ dan IPTEK.
Observasi yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Kota Jambi248 memiliki nuansa yang Islami di dalam kelas
dalam proses belajar mengajar, siswa-siswi dibiasakan untuk berdoa
sebelum pelajaran dimulai, para guru dalam penyampaian materi
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pelajaran selalu mengkorelasikan dan mengintegrasikan dengan ajaranajaran Islam dalam Al-Quran dan Hadits. Di luar kelas siswa-siswi aktif
melaksanakan ibadah sholat zhuhur berjamaah dengan para guru, siswasiswi aktif melaksanakan ibadah sholat sunat dhuha, siswa-siswi aktif
dalam organisasi internal ke-Islaman dengan melaksanakan kegiatan
Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan kultum.
Observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Kota Jambi mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh
para

siswa-siswinya

dalam

proses

pembelajaran

dan

kegiatan

ektrakurikuler. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
memberikan banyak kesempatan dan peluang kepada para siswa-siswi
agar dapat berkreatifitas dengan penyediaan fasilitas yang sudah mulai
lengkap disediakan oleh sekolah tanpa harus membebani siswa-siswi, hal
ini menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
menuju kepada sekolah yang Mandiri dengan mulai adanya ketersediaan
fasilitas sekolah, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala
Bidang Kurikulum

Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi:

“Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi memadukan pendidikan
Agama dan pendidikan Umum. Siswa-siswi tidak hanya belajar tentang
pendidikan Agama tetapi siswa-sisiwi juga harus mampu mempelajari
pendidikan umum, karena di Era Globalisasi ini sangat di tuntut agar
siswa-siswi memiliki keimanan yang bagus dengan pengamalan ibadah
yang baik dan kemampuan skill atau keahlian yang menjadi bekal siswasiswi ketika tamat dan melanjutkan studi di Perguruan Tinggi, untuk
ketersediaan fasilitas sebagai sarana belajar bagi siswa-siswi sudah kami
penuhi walaupun masih ada kekurangan yaitu peyediaan infokus dan LCD
masih

belum

terpenuhi

sepenuhnya

tetapi

kami

terus

berupaya

meningkatkan mutu sebagai bentuk proses pencapaian prestasi dan
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mampu bersaing untuk menjadi sekolah yang terbaik akademis, Agama
dan kegiatan ekstrakurikulernya.”249
Kepemimpinan visioner kepala sekolah berusaha:
1) Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan.
Dalam

konteks

pendidikan,

sangat

sulit

mengartikan

dan

mendefinisikan mutu atau kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan
merupakan suatu yang intangible (hal yang tidak biasa diraba), yaitu
kualitas pendidikan yang sukar diraba dan sulit untuk diukur standarnya
kecuali dengan mengkuantitaskan segala sesuatu. Dalam kaitan ini
kualitas dapat diukur dengan kriteria yang ditentukan (tangible). Kualitas
pendidikan dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, politik, sosial budaya,
perspektif pendidikan dan perspektif proses globalisasi.

Gambar 6: Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi memiliki banyak
prestasi sebagai unggulan tidak hanya siswa-siswinya tetapi para
gurunya. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi selalu berusaha
meningkatkan mutu pendidikannya baik dari ketersediaan fasilitas dan
pendidiknya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kepala
Bidang kerikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi:
“Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan adalah kewajiban kami para
guru, kami selalu berusaha memberikan pelayanan akademik yang baik
kepada siswa-siswi baik di dalam kelas ketika belajar dan di luar kelas
kegiatan ektrakurikuler siswa-siswi dengan harapan ketika siswa-siswi
249
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sudah tamat ada bekal Iman dan Taqwa serta keahlian yang merupakan
minat dan bakatnya sehingga dapat masuk ke Perguruan Tinggi yang
memang diminati siswa-siswi dan mampu bersaing. Untuk meningkatkan
mutu pendidik, Bapak Encu Rusmana S.Pd, M.Si,.selalu memberikan
arahan dan bimbingannya kepada para guru dan pegawai tata usaha agar
siswa-siswi diberikan pelayanan yang terbaik dalam arti siswa-siswi
dibimbing dan diberikan fasilitas untuk berkreatifitas, seperti contoh dalam
kegiatan Olympiade Sains Nasional (O2SN) dari Kementrian Pendidikan
dan FLS2N, OPSI dan lain-lain, dengan kompetisi tersebut bisa menjadi
pengalaman menempa diri bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi “250
Depdiknas menyebutkan bahwa, mutu pendidikan mencakup input,
proses dan output pendidikan. Mutu dalam konteks input dan proses
mencakup bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi
pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru, media
pembelajaran yang tepat, sumber belajar yang lengkap, sistem penilaian
dan evaluasi yang efektif, dukungan administrasi sekolah dan dukungan
sarana prasarana. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada
prestasi yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu, misalnya tiap
akhir semester, akhir tahun pembelajaran, dua tahun, lima tahun dan atau
sepuluh tahun yang meliputi prestasi akademik dan non akademik.
Input pendidikan dikatakan bermutu, jika sumber daya menjamin
berlangsungnya proses secara baik. Proses dikatakan bermutu apabila
pengkoordinasian dan penyerasian input sekolah dilakukan secara
harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang
menyenangkan (enjoy able learning), mendorong motivasi dan minat
belajar siswa, serta memberdayakan peserta didik. Sedangkan output
dikatakan bermutu, jika prestasi sekolah baik akademik maupun non
akademik sesuai dengan standar nasional atau tujuan sekolah. Mutu
250
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pendidikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara
operasional dan efisien, terhadap komponen-komponen yang berkaitan
dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen
tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.
Dirjen Pendidikan Agama Islam, dikatakan bahwa bermutu
dimaknai sebagai: (1) Memiliki kemampuan untuk mengelola lembaga
pendidikan Islam secara porfesional berbasiskan pada akuntabilitas,
transparansi dan efisiensi; (2) Memiliki rancangan pengembangan
visioner; (3) Memiliki sarana dan fasilitas pembelajaran yang memadai,
seperti perpustakaan, laboratorium dan sebagainya; (4) Memiliki tenaga
pendidik dan kependidikan yang memenuhi tuntutan kualifikasi dan
kompetensi; (5) Menggunakan kurikulum dan metode pembelajaran yang
mencerminkan pembelajaran yang memenuhi standar PAIKEMI (praktis,
aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan Islami); (6) Memiliki
keunggulan

dalam

bidang

agama

dan

ilmu

pengetahuan;

(7)

Mengembangkan kemampuan bahasa asing; dan (8) Memberikan
keterampilan teknologi.
Bahkan saat ini, mutu pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari
prestasi yang dicapai, tetapi bagaimana prestasi tersebut dapat
dibandingkan dengan standar yang ditetapkan, seperti yang tertuang di
dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 35 dan PP No.19 tahun 2005 yang
sudah diperbaharui dengan PP No. 32 tahun 2013.
2) Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran.
Keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan dari
kemampuan pendidik dalam menyampaikan isi materi pelajaran kepada
siswa-siswi serta pendidik juga harus mampu menjadi teladan baik akhlak
perbuatannya maupun prestasi yang diperolehnya. Meningkatkan mutu
dan relevansi proses pembelajaran, hasil wawancara dengan Wakil
Kepala Sekolah Bidang Kurikulum: “Bila ditanyakan kepada saya apakah
kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi termasuk Kepala
Sekolah yang Visioner, saya sampaikan ya karena pemahaman tentang
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visioner adalah kepemimpinan Kepala Sekolah yang dapat menciptakan
dan mengartikulasikan visi masa depan secara realistik serta menarik
tentang masa depan organisasi yang terus tumbuh dan meningkat dan
Kepala

Sekolah

Menengah

Atas

Negeri

3

Kota

Jambi

sudah

melakukannya yaitu dengan adanya perbaikan pelayanan yang lebih
mengarah kepada kebutuhan siswa-siswi bidang akademik (academic
excellence) dan di bidang layanan prima (service excellence) dan visi
dapat diwujudkan secara nyata seperti banyaknya prestasi yang
diciptakan serta kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
memiliki sifat tegas, tidak otoriter, memberikan contoh secara langsung
dengan tindakan dan kesantunan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi terutama dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar
bermutu dan relevan dengan kebutuhan siswa-siswi dan masyarakat
kemudian kepala sekolah juga memiliki inovasi-inovasi seperti pembuatan
gerbang, papan petunjuk, gedung, seni lukis, jalan setapak, pembuatan
teras dan semuanya itu dibina dengan pengawasan secara total dan
berkelanjutan.”251
Menurut PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan pasal 2 ayat 1 bahwa 8 standar di atas harus dipenuhi oleh
semua satuan pendidikan. Penjelasan masing-masing standar adalah: 1)
Standar isi, meliputi: kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban
belajar, KTSP, dan kalender pendidikan/akademik. 2) Standar proses,
meliputi : pelaksanaan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran,
penilaian hasil pembelajaran. 3) Standar kompetensi lulusan, meliputi
kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi :
kualifikasi akademik dan kompetensi kualifikasi akademik dibuktikan
dengan ijazah untuk tingkat SMA/MA minimal D-IV atau S1. Kompetensi
yang harus dipenuhi ada 4 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi
251
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kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 5) Standar
sarana dan prasarana, meliputi: sarana dan prasarana yang harus dimiliki
satuan pendidikan. 6) Standar pengelolaan, meliputi: standar pengelolaan
oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah dan
standar pengelolaan oleh pemerintah. 7) Standar pembiayaan, meliputi:
pembiayaan yang terdiri biaya investasi, biaya operasi, dan biaya
personal. 8) Standar penilaian, meliputi: penilaian hasil belajar oleh
pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil
belajar oleh pemerintah, dan kelulusan. Delapan

standar ini sudah

dijalankan dengan efektif di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
dan juga kepala sekolah menerapkan semua program sekolah tersebut
sehingga sekolah Menengah Atas Menjadi Sekolah Rujukan di provinsi
Jambi.
3) Meningkatkan kapasitas institusi dan SDM dalam manajemen
pelayanan pendidikan.
hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Kepala bidang
Kurikulum kapasitas Institusi dan SDM dapat dilakukan dengan adanya
peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajerial dan
5) Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional.
Untuk kerja sama Kepala Sekolah
“Lembaga

yang

secara

terus

menerus

juga menjelaskan bahwa:
meningkatkan

kualitas

pendidikannya tidak terlepas dari kerja sama yang dilakukan, Visioner
sebagai makna dapat menciptakan dan mengartikulasikan visi masa
depan secara realistik serta menarik masa depan organisasi yang terus
tumbuh dan meningkat tentu harus ada kerja sama dengan lembaga lain
yang saling mendukung dan bersama-sama untuk maju, untuk saat ini
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi bekerjama dengan berbagai
pihak diantaranya, a) Kerja sama dengan Orang Tua: Kerja sama dengan
orang tua peserta didik dilaksanakan melalui komite sekolah. Ada lima
peran orang tua dalam pegembangan sekolah, yaitu sebagai : Donatur
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dalam menunjang kegiatan dan sarana sekolah, namun belum berjalan
optimal mengingat kondisi ekonominya, Mitra sekolah dalam pembinaan
pendidikan, Mitra dalam membimbing kegiatan peserta didik, Mitra dialog
dalam peningkatan kualitas pendidikan; dan Sumber belajar, b) Kerja
sama dengan Alumni: Bidang akademis, Bidang Non akademis donator
kegiatan, c) Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi: Perguruan Tinggi Lokal
yang menjalin kerja sama dengan SMA N 3 kota jambi yaitu Universitas
Jambi dalam pelaksanaan PPL

Mahasiswa/Penelitan Mahasiswa, UIN

STS Jambi dalam kegiatan peningkatan Imtaq siswa, Universitas Batang
Hari Jambi PPL /Penelitian mahasiswa, d) Kerjasama dengan LPMP
Jambi bantuan tenaga ahli dalam peningkatan

professional tenaga

pendidik e) Kerjasama dengan LSM SIKOK penyuluhan Kesehatan
Reproduksi Remaja f) Kerjasama dengan Lembaga Psikologi

Jambi

dalam bantuan tenaga ahli untuk test IQ siswa baru g) Babinsa Jelutung
untuk melatih PBB Siswa Baru, h) BRI Syariah tabubangan sekolah, i)
BTN tabungan sertifikasi guru dan siswa, j) PLN cabang Jambi-pelanggan,
k) PDAM Tiratamayang-pelanggan, l) Jambi Ekspress -pelanggan.252
Pembinaan yang dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi melalui misi yang sudah disampaikan penerapannya
berdasarkan hasil observasi 253 yang dilakukan oleh peneliti yaitu: a)
Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Islami pada siswa, guru dan
karyawan hal ini tampak oleh peneliti dalam pelaksanaan proses belajar
mengajar, pelaksanaan sholat zhuhur berjamaah secara berkelanjutan
dan terus menerus, pelaksanaan ibadah sholat sunat dhuha, kegiatan dan
praktek seni budaya Islam dengan group nasyid dan kaligrafi. b)
Membudayakan sikap dan prilaku yang Islami bagi semua komponen
sekolah, hal ini tampak di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
siswa-siswi apabila bertemu dengan Guru selalu menyapa dengan salam
252
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dan mencium tangan Gurunya sebagai tanda penghormatan dan patuh
kepada Guru serta memberi salam kepada tamu. Budaya menjaga
kebersihan diterapkan dengan baik di Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Kota Jambi, hal ini juga dipertegas oleh Ibu Emyetri, Sy, S.Pd. guru
Matematika dan waka Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi“ siswa-siswi diharuskan untuk menjaga kebersihan karena
kebersihan adalah kunci keberhasilan, kenyamanan dan keindahan dalam
proses belajar mengajar dan berinteraksi soaial.” 254 c) Mengembangkan
budaya yang berorientasi pada kualitas dalam setiap aktifitas pendidikan,
hal ini tampak dari pelaksanaan manajemen belajar yang baik dan
menajemen pelayanan yang santun dan ramah. d) Mengembangkan
wawasan dan kompetensi peserta didik dibidang ilmu pengetahuan dan
teknologi

dengan

tidak

melepaskan

nilai-nilai

ajaran

islam

dan

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti: Paskibraka, Keilmuan:
Matematika, Fisika, Ekonomi, TIK, Biologi, Kimia, Astronomi, Kebumian,
Olahraga: Basket, Voli, Sepak Bola, Catur, Bridge dan Bulu Tangkis. Ada
Banyak Organisasi yang ada di SMAN 3 Jambi di antaranya adalah
sebagai berikut :OSIS, Pramuka (Praja Muda Karana), Rohis (Rohani
Islam), Rohkris (Rohani Kristen), Rohbud (Rohani Budha), PMR (Palang
Merah Remaja),PK (Perwakilan Kelas), tugas dari PK sendiri adalah
Menyalurkan Apresiasi Siswa, Mengawasi Kinerja OSIS, Membantu
kinerja osis baik secara langsung ataupun tidak langsung. e) Menampilkan
citra positif sekolah pada masyarakat. f) Mengembangkan metode
pembelajaran yang mampu menumbuh kembangkan potensi diri peserta
didik agar menjadi pribadi-pribadi yang mandiri yang ditandai oleh
kemampuan berfikir logis, kritis dalam menemukan, menganalisis dan
memecahkan masalah. g) Mengembangkan budaya belajar baik tenaga
pendidik maupun peserta didik untuk menjadi seorang pelajar sepanjang
hayat yang ditandai dengan meningkatnya kegemaran membaca dan
254
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menulis. h) Mengembangkan potensi akademik, vokasional dan estetika
yang dimiliki siswa menjadi sebuah kopetensi kecakapan hidup (Life Skill).
Berdasarkan hasil observasi 255 Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi melakukan share vision kepada civitas akademika
dan stakeholder agar visi dipahami dan dijadikan sebagai ruh dalam
setiap proses pembelajaran. Sebagai perancang ia mengatur langkah
strategis dengan menyusun rencana-rencana untuk meningkatkan mutu
pendidikan. Adapun hasil rancangannya adalah: mengembangkan sumber
daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan, input siswa yang
berkualitas, mempersiapkan bahan ajar yang terintegrasi, merancang
metode pembelajaran yang variatif, merancang media dan sarana dan
prasarana yang lengkap dan berfungsi optimal, merancang sumber
pembelajaran yang lengkap, sistem penilaian dan evaluasi yang obyektif
dan menyeluruh, dan administrasi yang jelas, lengkap dan transparan.
Sebagai agen perubahan, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi melakukan perbaikan-perbaikan terhadap seluruh sistem
administrasi dan manajemen serta sumber-sumber daya yang ada untuk
meningkatkan

mutu

pendidikan.

Sebagai

pelatih

ia

memberikan

pembimbingan, pembinaan, menggerakkan dan memberdayakan civitas
akademika. Sebagai motivator ia memberikan motivasi inspiratif kepada
seluruh sivitas akademika. Sebagai juru bicara ia melakukan banyak
kerjasama dengan komponen internal maupun eksternal vertikal dan
horizontal, pemecah hambatan ia berusaha semaksimal mungkin
mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan mencari solusi terbaik.
Ia bekerja di atas standar dengan cara menyiasati peraturan supaya mutu
hasilnya bisa melampaui standar yang ditetapkan. Sebagai model ia
memberikan keteladanan melalui tutur kata, sikap dan perilaku kepada
civitas akademika.

255

Hasil Observasi Peneliti di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi Tanggal 13
Oktober s.d 05 November 2017.

182

Hasil observasi256 Dalam mengoptimalkan peran-perannya, Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi menjalankan dengan
integritas religius. Adanya integritas religius ditandai 1) kemampuannya
dalam menempatkan prioritas pengabdian utama kepada sang pencipta,
Allah SWT, baru pengabdian kepada sesama, pola pikir, sikap dan
perilaku yang Islami, seperti gerakan salat berjama’ah, salat dhuha, salat
malam, mengaji Al-Qur’an dan membaca asma’ul husna yang harus
dilakukan oleh semua guru, pegawai dan siswa, disiplin waktu, dan
budaya religius lain di lingkungan sekolah. 2) semangat berjuang, tulus,
jujur, adil dan uswah, seperti menyediakan kesejahteraan yang tinggi bagi
anggota, tidak pamrih dan senang memberi, adil dalam bertindak.
Pelaksanaan

proses

pembelajaran

di

kelas

sudah

mulai

ditingkatkan kualitasnya terutama bagi guru yang mengajar harus memiliki
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sebagai pedoman untuk
melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan
beberapa guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
menyampaikan pembuatan RPP, Silabus, Kisi-kisi soal adalah perangkat
pembelajaran yang wajib dibuat oleh para guru apalagi gurunya sudah
sertifikasi. Bapak Kepala Sekolah

disetiap rapat selalu membina dan

menyampaikan perangkat pembelajaran adalah kewajiban para guru dan
apabila tidak dibuat maka keberhasilan dalam proses pembelajaran tidak
tercapai dengan baik sehingga harus diperhatikan dan dilaksanakan
dengan baik.257
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi melalui Kepala
Sekolah

mengelola sekolah sudah lebih baik dengan membuat Job

Description ,Job description yang sudah ditetapkan menjadi panduan bagi
setiap Tenaga Kependidikan, Keamanan dan Cleaning Service yang
memiliki tujuan agar Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi bisa
256
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menjadi Sekolah yang baik tentunya dengan budaya yang sudah ada,
budaya religius, budaya tertib, budaya aman, budaya bersih dan
keindahan sekolah.
Adapun kepemimpinan visioner pada ketiga SMA Negeri diatas
adalah Kepemimpinan visioner kepala sekolah di SMA Negeri 12
Merangin, yaitu sebagai berikut 1): sebagai Penentu Arah. Kepala
sekolah

menyeleksi

dan

menetapkan

sasaran

dengan

mempertimbangkan lingkungan strategis, untuk menyusun berbagai
langkah menuju sasaran yang dapat diterima sebagai suatu kemajuan riil
oleh semua warga sekolah. 2): Agen Perubahan, Kepala sekolah
bertanggung jawab untuk merangsang perubahan di sekolah, misalnya
kinerja guru dan tata usaha sekolah, sumber daya dan fasilitas. 3): Juru
Bicara. Kepala sekolah di SMA Negeri 12 Merangin, sebagai seorang
pembicara yang terampil, pendengar yang penuh perhatian dan
pelaksana sekolah kemudian menjadi promotor dan negosiator bagi
sekolah yang dipimpinnya kepada pihak luar dan kepala sekolah juga
menjadi negosiator utama dalam berhubungan dengan pihak lain dalam
pembentuk jaringan hubungan eksternal, guna menghasilkan gagasan,
sumber daya, dukungan, atau informasi yang bermanfaat bagi kemajuan
sekolah yang dipimpinnya. 4):Coach (Pelatih), Kepala sekolah SMA
Negeri 12 merangin adalah pembentuk tim yang memberdayakan semua
warga sekolah dalam organisasi sekolah “menghidupkan visi”. 5)
Berpengetahuan yang luas sehingga kreatif-produktif dan berinovasi
dalam membangun sekolah, 6) mengubah visi kedalam aksi, 7)
Membagun hubungan internal maupun eksternal, 8) Bertanggung jawab,
dan 9) berjiwa kewirausahaan.
Pada SMA Negeri 1 Batang Hari pemimpin visioner Sebagai agen
perubahan, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
melakukan perbaikan-perbaikan terhadap seluruh sistem administrasi dan
manajemen serta sumber-sumber daya yang ada untuk meningkatkan
mutu

pendidikan.

Sebagai

pelatih

ia memberikan

pembimbingan,
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pembinaan, menggerakkan dan memberdayakan civitas akademika.
Sebagai motivator ia memberikan motivasi inspiratif kepada seluruh civitas
akademika. Sebagai juru bicara ia melakukan banyak kerjasama dengan
komponen internal maupun eksternal vertikal dan horizontal, pemecah
hambatan ia berusaha semaksimal mungkin mengatasi hambatanhambatan yang ada dengan mencari solusi terbaik, memiliki wawasan
yang luas sehingga kreatif-produktif dan berinovasi dalam membangun
sekolah, mampu mengubah visi kedalam aksi, Bertanggung jawab, dan
menerapkan sistem teknologi dan terampil berbahasa.
Sedangkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
selain seorang pemimpin, beliau juga adalah seorang pemimpin yang
Visioner yaitu kepala sekolah yang mampu mengartikulasikan visi dan
misi bagi seluruh anggota dalam organisasi dengan mengembangkan
tujuan secara bersama sama melalui relasi yang banyak, berani,
pengetahuan yang luas, mempengaruhi seseorang tanpa paksaan,
motivasi yang tinggi, mengubah visi kedalam aksi, Membagun hubungan
dan bertanggung jawab serta mampu meraih prestasi lokal dan nasional
serta internasional dibidang Agama, Akademik serta olahraga baik dari
guru maupun dari siswanya. Sebagai agen perubahan, Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi melakukan perbaikan-perbaikan
terhadap seluruh sistem administrasi dan manajemen serta sumbersumber daya yang ada untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai
pelatih ia memberikan pembimbingan, pembinaan, menggerakkan dan
memberdayakan civitas akademika. Sebagai motivator ia memberikan
motivasi inspiratif kepada seluruh sivitas akademika. Sebagai juru bicara
ia melakukan banyak kerjasama dengan komponen internal maupun
eksternal vertikal dan horizontal, pemecah hambatan ia berusaha
semaksimal mungkin mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan
mencari solusi terbaik kemudian tak kalah penting adalah memiliki
integritas agama yang tinggi.
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Dalam

mengoptimalkan

peran-perannya,

Kepala

Sekolah

Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi menjalankan dengan integritas
religius. Adanya integritas religius ditandai 1) kemampuannya dalam
menempatkan prioritas pengabdian utama kepada sang pencipta, Allah
SWT, baru pengabdian kepada sesama, pola pikir, sikap dan perilaku
yang Islami, seperti gerakan salat berjama’ah, salat dhuha, mengaji AlQur’an dan membaca asma’ul husna yang harus dilakukan oleh semua
guru, pegawai dan siswa, disiplin waktu, dan budaya religius lain di
lingkungan sekolah. 2) semangat berjuang, tulus, jujur, adil dan uswah,
seperti menyediakan kesejahteraan yang tinggi bagi anggota, tidak pamrih
dan senang memberi, adil dalam bertindak.

3. Pembinaan budaya sekolah di Provinsi Jambi
a. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
Budaya sekolah di SMA Negeri 12 Merangin membedakan sekolah
yang satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi dan bertindak
menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota kelompok
sekolah

menjadi

satu

kesatuan

pandangan

yang

menciptakan

keseragaman berperilaku atau bertindak. Seiring dengan bergulirnya
waktu, budaya pasti terbentuk dalam organisasi dan dapat pula dirasakan
manfaatnya apabila budaya itu dibina dan terus dibina oleh kepala
sekolah.
1) Tampilan Fisik
Visi SMA Negeri 12 Merangin adalah Unggul Dalam Prestasi
Berdasarkan Iptek Dan Imtaq Serta Bijak Terhadap Lingkungan yang
mengandung pengertian bahwa SMA Negeri 12 Merangin berusaha
mencetak siswanya agar mampu bersaing dengan ulet dan terampil untuk
terus berproduktif dan berinovatif dengan semangat dan disiplin dengan
keunggulan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan agama islam, keilmiahan
pola pikir, bijak dengan lingkungan dan mewujudkan amal ibadah serta
dapat mempertanggungjawabkan seluruh aspek kegiatannya untuk
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melaksanakan visi dan dikembangkan dalam misi tersebut, sekolah
mencoba menerapkan pendekatan budaya sekolah yang tercermin dari
fisik, perilaku, nilai, keyakinan, dan asumsi warga sekolah.
Elemen budaya sekolah berupa fisik dapat dilihat dari perlengkapan
sarana dan prasarana, gedung sekolah yang dilengkapi dengan pagar,
semboyan, atau tulisan-tulisan yang dipajang di tempat-tempat strategis.
Misalnya di ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang BK, dan ruanganruangan lain. Pihak sekolah terus berupaya untuk melengkapi sarana dan
prasarana sekolah. Sarana prasarana itu antara lain ruang kelas, ruang
guru, ruang kepala sekolah, ruang BK, Ruang Multimedia, Asrama Siswa,
Koperasi/Toko, Ruang Perpustakaan, labor, wC, Ruang PMR ,Lapangan
serba guna, kantin sekolah penggantian papan tulis dari black board
menjadi white board, penambahan sarana kebersihan untuk tiap kelas hal
ini untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar sehingga
proses belajar berjalan dengan lancar. Hal ini di kemukakan oleh bapak
Drs. Herunoto, MM selaku kepala sekolah dalam wawancara berikut:
Kalau kita amati secara umum sudah hampir lengkap sekolah ini, dapat di
lihat di tiap jurusan yang alat dan sarana pembelajaran juga sudah
lengkap dan akan dilengkapi bagi yang masih kurang. Kepala sekolah dan
seluruh guru serta karyawan selalu berupaya untuk melengkapi sarana
prasarana sekolah dan merawatnya. Mulai tahun ajaran baru untuk kelas
x sudah bisa memakai labor dan memiliki ruangan belajar, begitu juga
dengan anak-anak SMA terbuka sudah terpusat di SMA 12 meangin.258
Hal senada juga diungkapkan oleh Uji Purnomo Aji selaku anggota
siswa bahwa secara umum fasilitas sekolah sudah lengkap seperti ruang
kelas dan sarana kegiatan ekstrakulikuler dan olahraga dimana fasilitas ini
dapat dimanfaatkan oleh kami para siswa untuk menunjang pembelajaran
dan potensi siswa, seperti dalam petikan wawancara berikut: Menurut
saya, dari Kepala Sekolah sudah memperhatikan dan melengkapi fasilitas
258
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sekolah. Fasilitas disini sudah hampir lengkap bu, meskipun masih
bertahap dalam hal perawatan dan juga penunjang fasilitas lain seperti
kelengkapan alat praktek dan juga kebersihan yang selalu diperhatikan
dan dibina oleh kepala sekolah.259
Lain halnya dengan Aisyah Kemala Devi yang mengungkapkan
bahwa sekolah harus menambah fasilitas yang belum lengkap seperti
Ruang Perpustakaan Multimedia dan labor ips guna mendukung
pembelajaran dan juga kenyamanan di sekolah ini saat pembelajaran
seperti dalam petikan wawancara berikut: Menurut saya sekolah ini harus
menambah fasilitas seperti penambahan perpustakaan multimedia dan
labor ips guna mendukung pembelajaran,kalu dari sarana dan prasarana
yang

lain

sudah

hampir

lengkap

tinggal

perawatan

saja

yang

membutuhkan kerjasama yang baik, baik dari siswa, guru maupun kepala
sekolah yang terlibat didalam SMA Negeri 12 Merangin ini.260
Budaya sekolah di SMA Negeri 12 Merangin dari tampilan fisik juga
dapat terlihat dengan kondisi sekolah yang berada ditengah pemukiman
masyarakat serta menghadap jalan raya sehingga akses pintu masuk dan
keluar hanya ada pada satu pintu yaitu pintu gerbang sekolah yang ada di
depan dan dijaga oleh satpam, hal ini merupakan sebuah keuntungan dari
sekolah karena bisa memantau para siswa yang keluar masuk maupun
terlambat bisa langsung dapat ter awasi. Hal ini diungkapkan oleh Bapak
Agus Salim selaku Waka Kesiswaan: Sekolah sudah berbatasan langsung
dengan kampung masyarakat dan juga bangunan sekolah yang sudah
banyak ditempat yang luas sehingga bangunan semua dipagar Insya Allah
siswa akan mikir 2 kali bila harus bolos loncat dari pagar bu, sehingga
keuntungannya siswa dapat terkontrol di depan mau keluar masuk dapat
terpantau, apabila ada yang masih bolos juga

259

ada tata tetib yang

Siswa, Uji Purnomo Aji, SMA Negeri 12 Merangin, Wawancara, 06 September 2017
Siswa, Aisyah Kemala Devi, SMA Negeri 12 Merangin, Wawancara, 06 September
2017
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mengatur, hal ini berlaku untuk semua siswa termasuk anak gurunya jadi
tidak ada jalan tembus lagi.261
Selain dari kelengkapan sarana prasarana sekolah dan pemagaran
sekolah,

di

sekolah

ini

juga

dipajang

beberapa

tulisan-tulisan

motto/penyemangat seperti “Sukses Adalah Hak Saya”, dan tulisan-tulisan
islami seperti Assalamualaikum di depan ruangan dan Tulisan Asmaul
Husna didalam ruangan kelas. Tulisan pajangan itu berfungsi sebagai
aksesoris sekolah, mengingatkan siswa untuk mengucapkan salam dan
melakukan hal yang terpuji serta memotivasi siswa. Hal ini dikemukakan
oleh Bapak Agus Salim selaku Waka Kesiswaan yang mengatakan: Orang
itukan diberi kenikmatan mata, pendengaran dan hati. Diharapkan dengan
membaca itu ia mendapatkan ilmu. Terus membaca sambil berfikir. Kalau
hari ini belum, mungkin lain hari ada kasus apa ia teringat ternyata
sebelum

masuk

ruangan

harus

mengucapkan

salam,

melakukan

perbuatan terpuji dan bermanfaat bagi orang lain.262
Dengan demikian, peneliti menemukan bahwa gedung sekolah di
SMA Negeri 12 Merangin, terbagi menjadi 1 hamparan yang luas, Luas
lahan sekolah seluruhnya = 32.000 m2 Luas bangunan = 14.929 m2 dan
sudah bersertifikat sebanyak 32.000 M2. 263Jaraknya ± 27 KM dari kota
bangko, semua sudah dilengkapi dengan pagar dan pintu gerbang, sarana
prasarana sekolah ini juga sudah hampir lengkap. Sarana prasarana itu
antara lain: Lab biologi, lab fisika, Lab Komputer, Lapangan serba guna
perpustakaan, serta masjid sebagai sarana ibadah. Selain itu juga ada
semboyan atau tulisan-tulisan yang dipajang di tempat-tempat strategis,
misalnya di ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang BK, ruang kelas, dan
pintu masuk sekolah.
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Waka Kesiswaan, Agus Salim, S.Pd,.MM. SMA Negeri 12 Merangin, Wawancara,05
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262 Waka Kesiswaan, Agus Salim, S.Pd,.MM. SMA Negeri 12 Merangin, Wawancara,05
September 2017.
263 Dokumentasi SMA Negeri 12 Merangin, tahun 2017.
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2) Budaya Religi
SMA Negeri 12 Merangin merupakan sekolah umum tetapi
mempunyai dasar keagamaan/religius yang cukup kuat yang sesuai
dengan Motto sekolah yang terakhir yaitu “UNGGUL DALAM PRESTASI
BERDASARKAN IPTEK DAN IMTAQ”. Untuk mewujudkan visi tersebut,
pihak

sekolah

sudah

mengadakan

kegiatan-kegiatan

yang

dapat

mendukung terciptanya suasana religius di sekolah. Setiap pagi ada
kegiatan rutin yang dilakukan siswa yaitu membaca surat-surat pendek
yang dilakukan setelah berdoa memulai pelajaran. Yasinan dan Infak
dilakukan pada hari Jum’at yang dikoordinir masing-masing kelas yang
selanjutnya dikumpulkan di guru piket. Membaca ayat pendek agar siswa
selalu ingat Allah, memotivasi siswa untuk rajin membaca Al-Quran.
Sedangkan kegiatan infak untuk melatih siswa agar tidak kikir. Seperti
hasil wawancara dengan Bapak kepala sekolah berikut: Jam 07.00 pagi
kita masuk dan mengawali pelajaran dengan do’a bersama, dilanjutkan
dengan baca ayat pendek. khusus jumat ada yasinan bersama dan infaq.
Waktunya untuk baca ayat pendek ± 10 menit, Tujuan dari doa bersama
adalah agar kita selalu mengingat Allah sehingga mengawali aktivitas hati
dan pikiran kita menjadi tenang. Adapun Ayat pendek itu juga memotivasi
siswa untuk rajin mengaji, melatih siswa untuk lancar membaca Al Qur’an
dengan

benar.

Sedangkan

yasinan

memupuk

silaturahim

dan

kekompakan serta infak diadakan agar siswa tidak bersifat kikir, mau
membagikan uang yang ia miliki untuk orang lain yang memerlukan.264
Selain kegiatan rutin yang dilakukan waktu pagi hari, juga ada
kegiatan keagamaan yang juga mendukung terwujudnya Motto imtaq.
Kegiatan ini antara lain, matrikulasi bacaan Al-Quran, pelatihan Adzan,
sholat berjamaah. 265 Berpakaian Islami (Busana harus menutup aurat
sesuai ketentuan agama, Model busana tidak ketat, dan sesuai dengan
tata tertib, Bahan busana tidak transparan, tidak bergambar hal-hal yang
264

Kepala Sekolah Drs. Herunoto, MM. SMA Negeri 12 Merangin, wawancara, 05
September 2017.
265 Observasi SMA Negeri 12 Merangin, 8 September 2017.
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dilarang agama, Tidak boleh menggunakan aksesoris wanita bagi laki-laki,
Tidak dibenarkan mewarnai rambut, memakai wig dan bertato,Tidak
memakai perhiasan yang berlebihan). Menebar ukhuwah melalui (senyum,
salam, dan sapa); Membiasakan Adab yang Baik (Adab Masuk Sekolah,
Adab di Luar Kelas, Adab di Dalam Kelas, Adab Makan Minum, Adab
Berbicara, Adab Bergaul) Adanya komitmen setiap warga sekolah
menampilkan citra Islami, Melakukan berbagai kegiatan yang dapat
mencerminkan suasana keagamaan (Peringatan Hari Besar Islam (PHBI),
Lomba Keterampilan Agama, Pidato Keislaman / Khithobah al-Islamiah,
Infaq Jum’at) Organisasi Keislaman Siswa (Rohis)
Berdasarkan pembahasan di atas, budaya religi sudah dibina di
SMA Negeri 12 Merangin. Pihak sekolah menyelenggarakan kegiatankegiatan yang dapat mendukung terciptanya suasana religius dan sekalikali dikontrol seperti kegiatan doa bersama dan baca ayat pendek, baca
yasin dilapangan setiap hari jumat sekaligus infak pada hari jum’at,
kegiatan matrikulasi Al qur’an, sholat dzuhur dan asar, berpakaian islami,
beradap, melakukan kegiatan PHBI dan jum’at berjam’ah. Selain itu juga
dipajang tulisan – tulisan Islami dan penyemangat yang juga ikut
menambah suasana religius di sekolah. Akan tetapi di sekolah ini masih
dalam pembinaan kepala sekolah dalam hal kultum yang dibawakan oleh
siswa dan pengajian kelas.
3) Budaya Kedisplinan dan Pelaksanaan Tata Tertib
Budaya kedisiplinan yang dilaksanakan di sekolah ini diwujudkan
dengan berbagai hal. Kedisiplinan kepala sekolah ditunjukkan dengan
datang ke sekolah lebih awal atau sebelum pukul 07.00 pagi. Hal ini
diungkapkan oleh Bapak Agus salim selaku Waka Kesiswaan dalam
wawancara berikut ini : Bapak Kepala Sekolah biasanya datang lebih awal,
sebelum pukul tujuh beliau sudah di sekolah. Kadang-kadang beliau juga
berdiri di depan sekolah bersama guru lain untuk salaman dengan siswa
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dan membersihkan ruangannya sendiri serta memungut sampah apabila
ketemu dalam lingkungan sekolah.266
Kedisiplinan guru diwujudkan dengan ketepatan jam mengajar di
kelas dan ketepatan seragam yang dikenakan. Guru memiliki aturan
sendiri dalam mengenakan seragam. Setiap hari Senin dan Selasa, guru
diwajibkan mengenakan seragam Coklat pemda, hari Rabu dan Kamis
diwajibkan memakai seragam putih hitam polos, hari Jum’at memakai
seragam batik. Hal ini dikemukakan Bapak Agus salim selaku waka
kesiswaan dalam wawancara di bawah : Kedisiplinan itu kan banyak ya bu,
misalnya ketepatan jam mengajar dikelas. Selain itu, guru juga sudah
disiplin dalam mengenakan seragam. Sebagai contoh, setiap hari senin
dan Selasa memakai seragam coklat pemda, hari Rabu dan Kamis
diwajibkan memakai seragam hitam putih polos, hari Jum’at memakai
seragam batik.267
Hal ini juga dikemukakan oleh Dwi kartini dan Uji Purnomo Aji,
selaku siswa kelas XII, bahwa guru juga memiliki aturan dalam
mengenakan seragam dan rata-rata guru sudah mengajar tepat waktu
dalam mengajar, berikut hasil wawancara kami: Untuk masalah mengajar
sih, kita perhatikan guru-guru sudah tepat waktu dalam mengajar, kalau
terlambat masuk paling cuma 5 menit karena harus berpindah dari kelas
yang satu ke kelas yang lainnya Dan juga guru memiliki aturan dalam
mengenakan seragam serta sudah memakai seragam tersebut dengan
rapi dan sesuai dengan aturan yang sudah ada disekolah.268
Untuk meningkatkan kedisiplinan guru, kepala sekolah mengajak
guru dan karyawan untuk mematuhi peraturan dan memberi teladan pada
siswa. Biasanya setiap Senin sehabis upacara dilanjutkan rapat
pembinaan satu bulan sekali diadakan evaluasi untuk memperbaiki kinerja
266
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yang telah dilakukan. Hal ini dikemukakan oleh Mashudi S.Kom selaku
Kepala TU dalam wawancara berikut: Evaluasi kepada guru bisa
bermacam-macam caranya. Pembinaan langsung bisa lewat upacara,
setiap Senin sehabis upacara bendera, Selain itu ada rapat dinas atau
rapat keseluruhan guru dan karyawan. Rapat dinas rutinnya dilaksanakan
satu bulan sekali. Dalam rapat itu ada evaluasi. Kalau pemberian
informasi setiap hari, setiap istirahat jam pertama dan istirahat jam
kedua.269
Hal senada dikemukakan oleh Tuti Puji Astuti, S.Pd selaku guru
PKN bahwa kepala sekolah sering mengajak guru dan karyawan untuk
memperbaiki kinerja, termasuk mematuhi aturan. Ajakan ini biasanya
disampaikan pada saat memberikan evaluasi pada guru dan karyawan
seperti dalam wawancara berikut ini: Kita ada rapat dinas rapat
keseluruhan bu, setiap bulan sekali .Kalau rapat waka dan guru wali 1
bulan sekali. Dalam rapat ada evaluasi., Jadi kita bisa memperbaiki kinerja
kita.270
Kedisiplinan siswa ditunjukkan dengan mematuhi tata tertib yang
telah ditetapkan. Misalnya datang ke Sekolah sebelum pukul 07.00,
mengenakan seragam dan atribut sekolah. semuanya mengikuti aturan
yang sudah dibuat, Sekolah juga memberikan sanksi pada warga sekolah
yang tidak disiplin. Untuk guru dan karyawan yang tidak disiplin, ada
peringatan dan pembinaan dari kepala sekolah. Sedangkan untuk siswa
ada sanksi yang diberikan sekolah, seperti tercantum dalam tata tertib.
Hal ini dikemukakan oleh Kepala TU yaitu Mashudi, S.Kom dalam
wawancara berikut: Untuk guru dan karyawan yang tidak disiplin, biasanya
ada peringatan dan pembinaan dari kepala sekolah. Kalau guru dan
karyawan itu sering dipanggil untuk diberi peringatan dan pembinaan kan
malu. Jadi, diharapkan besok-besok lebih disiplin lagi. Sedangkan untuk
269
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siswa ada sanksi yang diberikan sekolah seperti yang tercantum dalam
tertib, misalnya terlambat pertama, kedua, ketiga dicatat di buku BK.
Kalau sudah lebih dari 3 kali dipanggil wali kelas atau BK. Kalau sudah
sampai 6 kali atau lebih orang tuanya dipanggil ke sekolah.271
Untuk mendisplinkan siswa, pihak sekolah juga mengadakan razia
di kelas secara insidental, Razia ini diadakan oleh BK dan tim kedisiplinan.
Hal ini dikemukakan oleh kepala sekolah dalam wawancara di bawah ini:
Razia sidak juga ada di sekolah ini, mengingat banyaknya jumlah siswa
yang terbagi dari asal yang berbeda, seperti yang tercantum di tata tertib
sekolah bu, misalnya diwajibkan siswa untuk mengenakan seragam
sesuai dengan aturan harinya, tidak membawa handphone di sekolah,
membawa buku porno, mengenakan seragam yang tidak standar dari
sekolah, rambut dan kuku yang panjang, nanti akan dicatat dan akan
dilakukan penindakan bagi yang melanggar dan pemanggilan wali siswa
bila diperlukan. 272 Pendapat senada juga didukung oleh Aisyah Kemala
Dewi selaku salah satu siswa bahwa sekolah pernah korban razia secara
dadakan di sekolah dalam wawancara berikut: Razia pernah dialakukan,
ya siapa yang melanggar isi tata tertib akan dicatat dan dipanggil orang
tuanya bila pelanggarannya berat, seperti membawa handphone yang
harus diambil orang tua 2 minggu setelah razia, terus kalau saya
alhamdulillah belum pernah terkena razia atau melanggar tata tertip yang
sudah ditetapkan oleh sekolah.273
Berdasarkan

hasil

observasi,

tata

tertib

sekolah

telah

disosialisasikan pada seluruh warga sekolah baik secara lisan ataupun
tertulis. Secara tertulis ditunjukkan dengan penempelan lembaranlembaran yang berisi tata tertib sekolah di berbagai tempat strategis
sekolah, baik di ruang guru, ruang BK, di ruang kelas, sedangkan secara
271
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lisan ditunjukkan pada saat upacara, kepala sekolah selalu mengingatkan
warganya untuk mematuhi tata tertib. 274 Hal ini didukung oleh Aisyah
Kemala Dewi selaku salah seseorang siswa dalam wawancara ini: Insya
Allah tahu pak, biasanya kan tata tertib itu ada diruang BK, di ruang kelas.
Selain itu, waktu upacara bapak kepala sekolah sering mengingatkan
tentang tata tertib, dan waktu penerimaan siswa baru juga disosialisasikan
tata tertib.275
Tujuan ditetapkannya tata tertib sekolah adalah untuk menciptakan
lingkungan yang kondusif di sekolah. Lingkungan yang kondusif ini akan
membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Oleh
karena itu, pihak sekolah menetapkan tata tertib yang tidak memberatkan
dan mudah dilaksanakan sehingga siswa akan mematuhi tata tertib itu.
Walaupun sekolah menetapkan tata tertib yang tidak memberatkan siswa
tetapi juga ada tata tertib yang sulit dilaksanakan siswa setiap
pembayaran uang sekolah tepat waktu. Sedangkan tata tertib yang mudah
dilaksanakan misalnya, berpakaian seragam atau atribut sekolah dan
masuk dan pulang tepat waktu. Dengan demikian, peneliti menemukan
bahwa budaya kedisiplinan yang dilaksanakan di sekolah ini dapat
diwujudkan dengan berbagai hal. Kedisiplinan kepala sekolah ditunjukkan
dengan datang ke sekolah lebih awal atau sebelum pukul 07.00 pagi.
Kedisiplinan guru diwujudkan dengan ketepatan jam mengajar di kelas
dan ketepatan seragam yang dikenakan. Guru memiliki aturan sendiri
dalam mengenakan seragam, misalnya, setiap hari Senin dan Selasa,
guru diwajibkan mengenakan seragam pemda, hari Rabu dan Kamis
diwajibkan

memakai

seragam

putih

hitam

polos,

hari

Jum’at

menggunakan / memakai seragam batik. Untuk meningkatkan kedisiplinan
guru, kepala sekolah mengajak guru dan karyawan untuk mematuhi
peraturan dan memberi teladan pada siswa.
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Kedisiplinan siswa ditunjukkan dengan datang ke sekolah sebelum
pukul 07.00 pagi, mengenakan seragam dan atribut sekolah. Meskipun
demikian, masih ada jumlah siswa yang datang terlambat ke sekolah dan
tidak memakai atribut sekolah, tetapi persentasenya tidak besar. Untuk
mendisiplinkan siswa, BK dan tim kedisiplinan juga mengadakan razia di
kelas secara insidental. Untuk guru dan karyawan yang tidak disiplin, ada
peringatan, pembinaan dari kepala sekolah. Sedangkan untuk siswa ada
sanksi yang diberikan sekolah, seperti yang tercantum dalam tata tertib.
Tata tertib juga disosialisasikan pada seluruh warga sekolah baik
secara tertulis ataupun lisan. Secara tertulis ditunjukkan dengan
penempelan lembaran-lembaran yang berisi tata tertib sekolah di berbagai
tempat strategis sekolah, baik di ruang guru, ruang BK, maupun di ruang
kelas, sedangkan secara lisan ditunjukkan pada saat upacara, kepala
sekolah selalu mengingatkan warganya untuk mematuhi tata tertib.
4) Budaya Berprestasi dan Berkompetisi serta serta produktivitas kerja
yang tinggi.
SMA Negeri 12 Merangin sering menyelengarakan beberapa event
atau ajang untuk berprestasi dan berkompetisi dikalangan siswa SMA
Negeri 12 Merangin. Hal ini dilakukan sebagai upaya memupuk
tumbuhnya semangat berprestasi dan berkompetisi di kalangan siswa
SMA Negeri 12 Merangin. Hal ini dikemukakan oleh tuti puji astuti selaku
guru PKN dalam wawancara berikut ini: Biasanya waktu 17 Agustus,
sehabis Tes ujian sekolah dan Idhul Qurban, siswa mengadakan lomba,
seperti classmeeting. Ada lomba kebersihan, lomba olahraga (lomba
footsal, basket,badminton, voly, tenis meja). Nanti yang juara dapat
hadiah 276
Pihak sekolah sekali-kali menyelenggarakan event atau lomba
berprestasi dan berkompetisi yang mendatangkan peserta dari luar
sekolah, hal ini bertujuan sebagai bentuk memperkenalkan SMA Negeri
12 Merangin kepada para siswa yang diluar SMA Negeri 12 Merangin dan
276
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diharapkan juga bisa menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Pihak sekolah
juga sering mengirimkan siswa-siswa SMA Negeri 12 Merangin untuk
mengikuti berbagai lomba diluar sekolah. Hal ini dimaksudkan agar siswa
termotivasi untuk mampu berprestasi dan berkompetisi dengan siswa dari
sekolah lain. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Tuti Puji Astuti selaku
guu PKN dalam wawancara di bawah ini: Begini ya, karena padatnya
acara kegiatan akademik, apalagi dengan adanya UN, UAS yang
pelajarannya semakin berat, sehingga kalau mengadakan lomba yang
pesertanya dari luar sekolah itu agak sulit. Namun ini tidak menyurutkan
kita,

lomba

sebagai

salah

satu

bentuk

promosi

sekolah

dan

memperkenalkan SMA Negeri 12 ini ke siswa SMP atau umum lainnya
semua ini dilakukan dengan kerja keras dan niat yang ikhlas.277
Pihak sekolah memberikan penghargaan pada siswa yang
berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik serta siswa
yang aktif dalam organisasi ketika kelulusan kelas 3. Penghargaan yang
diberikan bukan berwujud beasiswa tetapi berupa sertifikat atau barang
kenang-kenangan. Hal ini dikemukakan oleh Mashudi, S.Kom sebagai
kepala TU bahwa siswa yang berprestasi dan siswa yang aktif organisasi
diberikan penghargaan dari sekolah dalam wawancara berikut ini:
Penghargaan, misalnya sertifikat atau barang kenangan diberikan pada
ketua osis dan juga siswa yang berprestasi setiap akhir tahun seperti
pelepasan kelas 3. Sekolah tidak memberikan beasiswa lagi pada siswa
yang berprestasi karena kalau mereka sudah menjadi juara biasanya
uang hadiah yang mereka dapatkan sudah besar. Disini ada beasiswa
untuk siswa yang kurang mampu dalam ekonomi.
Hasil observasi peneliti memperlihatkan bahwa siswa SMA Negeri
12 Merangin sudah banyak mengukir prestasi dan menjadi juara dalam
berbagai

lomba

di

tingkat

kabupaten

ataupun

Propinsi

bahkan

internasional. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah piala yang
dipajang di sebelah kiri kanan pintu masuk kantor sekolah.
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Berdasarkan

pembahasan

di

atas,

sekolah

sering

menyelenggarakan beberapa event atau ajang untuk berprestasi dan
berkompetisi di kalangan siswa SMA Negeri 12 Merangin itu sendiri. Hal
ini dilakukan sebagai upaya memupuk tumbuhnya semangat berprestasi
dan berkompetisi di kalangan siswa SMA Negeri 12 Merangin Selain itu
pihak sekolah juga sering mengirimkan siswa siswa SMA Negeri 12
Merangin untuk mengikuti berbagai lomba di luar sekolah agar siswa
termotivasi untuk mampu berprestasi dan berkompetisi dengan siswa dari
sekolah lain.
5) Penerapan wirausaha
Wirausaha ini bertujuan untuk menanamkan jiwa kewirausahaan
agar peserta didik mandiri dalam kehidupan ini, ada beberapa usaha yang
dikemukan pada sekolah ini yaitu memelihara ikan dengan jumlah
sebanyak 2 kolam karena kepala sekolah memanfaatkan lahan kosong
yang ada dibelakang sekolah, pembuatan pupuk kompos, dan koperasi.
6) Budaya membaca
Budaya lain melihat kebiasaan siswa dalam beberapa hal, seperti ;
minat membaca di sekolah, minat membaca di luar sekolah, sifat jujur dan
tanggung jawab, dapat mengambil keputusan, dan terbiasa menjaga
kebersihan. Mayoritas moderat menunjukan kebiasaan siswa dalam
beberapa hal, seperti ; minat membaca di sekolah, minat membaca di luar
sekolah, dan seterusnya yang telah disebutkan di awal paragraf berjalan
dengan baik dan menjadi gaya mereka. Selain itu ada budaya lain yang
juga dikembangkan di SMA Negeri 12 Merangin yang merupakan bagian
dari budaya lainnya diantaranya :Budaya Gemar Membaca, hasil
observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa minat baca siswa
dan guru di perpustakaan sudah mulai optimal. Hal ini ditunjukkan pada
saat istirahat jam pertama dan kedua, siswa dan guru hanya sebagian
membaca di perpustakaan. Capek belajar dan mengajar di sekolah
merupakan salah satu sebab mereka malas membaca di perpustakaan.
Mayoritas siswa datang ke perpustakaan hanya untuk meminjam buku.
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Hasil observasi di atas juga didukung oleh mashudi S.Kom selaku
kepala TU bahwa guru dan siswa hanya sebagian yang membaca di
perpustakaan seperti dalam wawancara berikut ini: Kalau siswa sering ke
perpustakaan. Biasanya untuk meminjam buku-buku pelajaran, ada juga
yang meminjam buku cerita dan agama. Tapi kalau khusus membaca
hanya sebagian bu, katanya malas membaca karena sudah capek belajar
dikelas dan juga waktunya sedikit. Apalagi guru bu, Hanya guru tertentu
saja, ya bisa kita hitung dengan jari, mungkin karena kesibukan guru
mengajar dan waktu sedikit untuk membaca.278
Perpustakaan

SMA

Negeri

12

Merangin

sudah

banyak

perkembangan dan peningkatan, hal ini terlihat dari tempat yang sangat
luas dan nyaman untuk digunakan sebagai ruang baca kemudian dengan
adanya pembatas ruang baca dan ruang pustakawan membuat lebih
nyaman lagi, selain itu dari sisi jumlah dan macam buku yang sudah
variatif dan update, seperti yang dikemukakan oleh Dwi Kartini selaku
siswa bahwa perpustakaan tidak banyak yang harus dibenahi dan
diperhatikan dalam wawancara berikut ini: Secara umum perpustakaan ini
sudah bagus bu, meskipun masih harus pembenahan dan penambahan
karena dilihat dari jumlah buku kita sudah bervariatif dan baru hanya
sebagian saja yang belum, dan dilihat dari sisi ruang sudah lumanyan tapi
kita masih harus terus pembenahan seperti pakai Ac dan perlengkapan
lain karena siswa disini rame dan bahkan mungkin ada siswa 1
kelas,misal ada yang mau pakai buat pembelajaran biar tidak panas. 279
Dengan demikian, peneliti menemukan bahwa budaya gemar
membaca siswa dan guru di perpustakaan sudah optimal. Hal ini
ditunjukkan pada saat istirahat jam pertama dan kedua, siswa dan guru
sebagian sudah membaca di perpustakaan. Sebagian Capek dan waktu
sedikit karena belajar dan mengajar sekolah merupakan salah satu sebab
mereka malas membaca di perpustakaan. Mayoritas siswa datang ke
278
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perpustakaan hanya untuk meminjam buku saja. Selain itu, pihak sekolah
juga sudah memperhatikan masalah kelengkapan dari perpustakaan.

b. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
Budaya sekolah sesuai dengan indikator, hasil wawancara dengan
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari.

280

mengenai

Budaya sekolah yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari: 1) keyakinan yaitu budaya religius tergambar dari penjelasan
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari bahwa kebiasaan
yang dilakukan dasarnya adalah keyakinan untuk Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batanghari selalu berupaya menanamkan keyakinan dan selalu
membina kepada para siswa bahwa lulusan dari Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batanghari selain memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman
diharuskan memiliki kemampuan dalam menjalankan ajaran agama
seperti menjadi imam, memimpin Yasin Tahlil Takhtim dan Doa, 2)
pembinaan terhadap anggota, tentunya untuk menumbuhkan keyakinan
menjadi kesadaran kemudian dilakukan menjadi kebiasaan atau budaya
harus adanya pembinaan terhadap anggota yaitu para siswa diharuskan
mampu menjadi imam, memimpin Yasin Tahlil Takhtim dan Doa baru bisa
tamat dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi, 3) memberikan contoh
teladan dan toleransi,, dalam proses pembinaan saya sebagai kepala
sekolah harus mampu menjadi contoh bagi siswa SMA Negeri 1 Batang
hari dan berlaku adil pada siapapun 4) Jujur Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batanghari menyediakan fasilitas tempat temuan barang
hilang,

transparansi

dalam

laporan

keuangan,

secara

berkala

menyediakan kantin kejujuran dan menyediakan kotak saran 5) budaya
disiplin

untuk

mencapai

kedisiplinan

kepala

sekolah

menertipkan

administrasi seperti memiliki catatan kehadiran, memberi penghargaan
kepada warga sekolah yang berprestasi, memiliki tata tertib sekolah,
membiasakan disiplin, menegakkan aturan dengan memberi sanksi
280
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kepada warga sekolah yang melanggar aturan dan membiasakan hadir
tepat waktu serta memakai seragam sekolah sehingga bisa menjadi
budaya atau karakter Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari dan
siswa bersemangat dalam menanamkan budaya sekolah. 6) konsisten,
hal ini dilakukan terus menerus agar tujuan tercapai, 7), produktivitas kerja
yang tinggi dan 8)menerapkan sistem teknologi dan terampil berbahasa.
Penerapan budaya yang dilakukan seperti adanya tata tertib siswa
sebagai berikut:
PERATURAN DAN TATA TERTIB SEKOLAH
KEHADIRAN DI SEKOLAH
1) Siswa sudah hadir di sekolah 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai.
2) Upacara Bendera setiap hari Senin dimulai pada pukul 07.15 WIB,
wajib diikuti oleh seluruh siswa demikian pula dengan upacara
peringatan hari – hari bersejarah.
3) Kegiatan belajar-mengajar pada
a. Hari Senin jam 07.15 WIB s/d 14.30 WIB.
b. Hari Selasa s/d Kamis jam 07.10 WIB s/d 14.00 WIB.
c.

Hari Jum’at jam 07.10 WIB s/d 11.20 WIB.

d. Hari Sabtu jam 07.15 WIB s/d 13.45 WIB.
4) Setiap siswa wajib mengikutin semua pelajaran.
5) Setelah tanda Bel masuk di bunyikan semua siswa segera memasuki
kelas masing – masing.
6) Dalam keadaan khusus siswa yang datang terlambat di bolehkan
masuk jika membawa surat keterangan dari guru piket tentang
keterlambatan tersebut.
7) Setiap pengantian jam pelajaran siswa tidak dibenarkan meninggalkan
kelas, dan bagi siswa yang mempunyai kepentingan tertentu agar
menunggu dan meminta izin kepada guru pengajar mata pelajaran
berikutnya.
8) Selama jam sekolah siswa tidak dibenarkan meninggalkan sekolah
kecuali dengan izin guru piket.
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9) Siswa yang karena sesuatu hal (keperluan kelurga) terpaksa harus
meninggalkan sekolah harus membawa peryataan dari orang tua
untuk mendapatkan izin dari guru piket.
10) Jika ada jam kosong dikarenakan guru yang bersangkutan belum
datang atau berhalangan hadir, ketua kelas melaporkan ke guru piket
untuk meminta tugas,siswa tidak dibenarkan berada di lapangan atau
kantin kecuali keperpustakaan untuk belajar.
11) Siswa yang karena sesuatu hal harus meninggalkan kelas, wajib
meminta izin kepada guru kelas dan segera setelah selesai kembali ke
kelas.
12) Jika tidak dapat masuk sekolah karena sakit harus memberi surat
keterangan sakit dari orang tua / Dokter.
13) Siswa yang tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari berturut-turut
tanpa keterangan di berikan sanksi.
14) Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir
tanpa izin dianggap tidak hadir dan kepadanya akan diberikan sanksi.
Pedoman yang harus dipegang seorang Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batanghari sesuai dengan SNP PP. No. 19 Tahun 2005
yang berusaha menginspirasi dan memotivasi bawahannnya adalah
sebagai berikut:
1) Menyatakan visi yang jelas dan menarik. Para pemimpin Visioner
memperkuat visi yang ada atau membangun komitmen terhadap sebuah
visi baru. Sebuah visi yang jelas mengenai apa yang dapat dicapai
organisasi atau akan jadi apakah sebuah organisasi itu akan membantu
orang untuk memahami tujuan, sasaran dan prioritas dari organisasi. Hal
ini memberikan makna pada pekerjaan, berfungsi sebagai sumber
keyakinan diri dan memupuk rasa tujua bersama. Akhirnya, visi membantu
tindakan dan keputusan dari setiap anggota organisasi, yang amatlah
berguna saat orang-orang atau kelompok diberikan otonomi dan
keleluasaan yang cukup besar dalam keputusan keperkaan mereka.
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2) Menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat tercapai. Tidak
cukup hanya menyampaikan sebuah visi yang menarik, pemimpin juga
harus meyakinkan para pengikut bahwa visi itu memungkinkan. Amatlah
penting untuk mebuat hubunagn yang jelas antara visi itu dengan sebuah
strategi yang dapat dipercaya untuk dapat mencapainya.
3) Bertindak secara rahasia dan optimis. Para pengikut tidak akan
meyakini sebuah visi kecuali pemimpinnya mmeperlihatkan keyakinan diri
dan pendirian. Adalah penting untuk tetap optimis tentang kemungkinan
keberhasilan

kelompok

itu

dalam

mencapai

visinya,

khususunya

dihadapan halangan dan kemunduran sementara. Keyakinan dan
optimisme seseorang manajer dapat amat menular. Amatlah baik untuk
menekankan apa yang telah dicapai sejauh ini dari pada banyak lagi yang
harus dilakukan. Amatlah baik untuk menekankan aspek positif dari visi itu
daripada halangan dan bahaya yang akan dihadapi.
Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari. tentang perubahan yang terjadi setelah dilakukan pembinaan
yaitu: “Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari menjadi Sekolah
Negeri sejak Tahun 1997, banyak perubahan yang sudah kami lakukan
dan itu bisa dilihat diamati langsung tentunya semua memiliki target
sesuai dengan visi dan misi yang sudah saya sampaikan sebagai Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari: 1) Perkembangan jumlah
siswa selalu meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa
animo masyarakat baik terhadap kemajuan yang sudah diraih Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batanghari dan melalui seleksi yang cukup ketat,
2) Para siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari selalu di didik
untuk mampu menjadi siswa yang berpikir logis untuk melakukan
perubahan dengan sikap kritis dan prestasi, 3) Keberhasilan prestasi yang
dicapai tidak terlepas dari lingkungan sekolah yang Bersih dan Sehat
sehingga saya melakukan kegiatan perlombaan Kebersihan Kelas dan
Lingkungan Sekolah untuk meningkatkan kepedulian para siswa, 4)
Pencapaian Mutu Sekolah dengan Akreditasi yang diperoleh pada Tahun
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2014 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari masih belum
terakreditasi, Alhamdulillah tahun 2015 dengan no sk 560/BAPSM/XII/Jbi/Terakreditasi A 5) Ketersediaan fasilitas selalu kita upayakan
yaitu dengan melakukan tambah Laboratorium, kita sudah memiliki
Laboratorium Biologi, begitu juga dengan perpustakaan, 6) Guru sudah S1
semua tujuannya untuk selalu meningkatkan kualitas Guru dan para
siswa-siswi, 7) Kerja sama yang kita lakukan dari Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batanghari yaitu Teacher Clearing House dengan SMA Negeri 5
Bekasi.

Merupakan

kerjasama

antar

guru

mata

pelajaran

untuk

peningkatan kualitas guru dan pembelajaran. Dilaksanakan melalui media
komunikasi telepon dan internet., Clearing House dengan The Manor CE
Primary School South Gloucestershire, UK. Satu kerjasama yang
diprakarsai oleh Depdiknas dan British Council untuk peningkatan kualitas
pendidikan. Cosmopoint University Malaysia (dalam proses)., Kerja sama
dengan MoU BRI, Polisi Kecamatan (POLSEK) Kegiatan MOS para siswa
Sosialisasi anti Narkoba Lalu Lintas dan Menjaga Keamanan, Koramil:
Saka Wirakartika memberikan pelatihan Pramuka untuk para siswa
Pramuka Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari, Pemerintah
Kecamatan yaitu mengikuti Perlombaan-perlombaan dan Alhamdulillah
banyak mendapat Juara 1 Tingkat Kabupaten, 8) Menerapkan Budaya
Relegius dan Disiplin kepada para siswa-siswi dan guru.”281
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari telah
menjalankan peran-peran secara aktif dan optimal melalui cara-cara: 1)
sharing visión dan Selalu belajar 2) menyusun strategi, 3) membuat
perubahan dan Melihat hidup sebagai petualangan 4) Berorientasi pada
pelayanan dan memberdayakan, 5) memberi motivasi inspiratif, 6)
Menjalin kerjasama, 7) mengatasi hambatan, 8) Memancarkan energi
positif dengan cara menyiasati peraturan, dan 9) menjadi uswah. 10)
Selalu berlatih untuk memperbaharui diri agar mampu mencapai prestasi

281

Kepala SMA Negeri 1 Batang Hari, Drs. Hafid, Wawancara, 28 Agustus 2017.
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yang tinggi Cara-cara tersebut dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batanghari dengan integritas religius.
Karakteristik pemimpin adalah memiliki visi yang mampu memandu
dalam mengelola organisasi pendidikan secara terus-menerus. Visioner
menghadirkan dunia makna mimpi masa depan yang perlu direspon agar
impian-impian lembaga dapat diwujudkan. Visioner dapat memberikan
inspirasi,

menggugah

emosi,

membangkitkan

antusiasme,

dan

menyuntikkan motivasi. Motivasi inidividu maupun kelompok dapat
menimbulkan sense of direction, menunjukkan arah yang perlu ditempuh.
Dengan demikian, visioner memberikan arah pada pemimpin untuk
membuat fokus yang sudah dicapai untuk dikoreksi manakala tujuan yang
dicapai belum maksimal.
Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tindakan. Pemimpin
yang memiliki integritas sejalan dengan nilai-nilai prinsipnya. Integritas
pemimpin ditandai dari cara membangun komitmen kepada para guru dan
para pegawai dalam mencapai kemampuan prestasi warga sekolah untuk
memiliki unggulan dan mempengaruhi persepsi masyarakat. 282 Seorang
pemimpin yang visioner mampu mengantisipasi segala kejadian yang
mungkin timbul, mengelola masa depan dan mendorong oranglain utuk
berbuat dengan cara-cara yang tepat. Hal itu berarti, pemimpin yang
visioner mampu melihat tantangan dan peluang sebelum keduanya terjadi
sambil kemudian memposisikan organisasi mencapai tujuan-tujuan
terbaiknya.
Berkaitan dengan kepemimpinan visioner merupakan pendekatan
yang

diterapkan

dalam

rangka

mempertahankan

pemimpin

dan

lembaganya dengan cara menggabungkan tiga unsur, yaitu strategi,
kepemimpinan,

dan

budaya.

Strategi

merupakan

kemampuan

menetapkan arah yang akan dituju, mendefenisikan dan menerapkan
rencana strategi untuk pencapaiaan tujuan atau misi, membangun visi,
282

Gary Yukl, Leadership in Organizations (Prentice-Hlml International, Inc, New Jersey,
2002), Hlm. 9.
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membangun kesamaan visi, menterjemahkan visi dan misi ke dalam aksi,
mengembangan komitmen untuk prestasi kerja dan menerapkan startegi
secara operasional kelembagaan.
Upaya mewujudkan visi menjadi realita menuntut kapasitas
kepemimpinan yang kuat, juga unggul. Salah satu keunggulan yang harus
ditampilkan oleh kepala sekolah adalah kemampuan untuk mewujudkan
lembaganya sebagai suatu lembaga pembelajaran yang bedampak pada
rekulturisasi sekolah, sehingga lembaga sekolah yang awalnya bersifat
hierarkis dan birokratis berubah cenderung “datar” dan akomodatif”.
Kemampuan kepemimpinan kepala sekolah tercermin dari realisasi
semua program berdasarkan strategi semua dengan fungsi dan situasi
yang dihadapi. Seorang kepala sekolah sejati dapat mempengarui dan
diakui oleh bawahan, memotivasi anggota komunitas sekolah untuk
mengkader-diri menjadi pemimpin masa depan, menciptakan lingkungan
yang kondusif untuk pertumbuhan lembaga, mempertahankan kejayaan
lembaga sekolah, dan membuat cara kerja yang lebih mudah.
Kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang atau pemimpin,
untuk mempengaruhi prilaku orang lain menurut keinginan-keinginannya
dalam suatu keadaan tertentu. Perlu diketahui kepemimpinan merupakan
studi yang menunjukan kompleksitas. Hal ini terlihat antara lain dari
pengertian dan hakekat kepemimpinan, teori kepemimpinan serta fungsi
atau peran-peran yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin.
Budaya mencakup kemampuan dalam hal memotivasi bawahan
untuk menerapkan strategi, memahami budaya kerja yang tumbuh,
berlaku adil pada semua orang, cepat menerima perubahan yang bersifat
inovatif, menjadi teladan

sebagai pekerja

yang lebih

baik, dan

menyempurnakan semangat tim kerja. Ciri-ciri kepemimpinan visioner
yaitu: Selalu belajar, Berorientasi pada pelayanan, Memancarkan energi
positif, Mempercayai orang lain, Hidup seimbang, Melihat hidup sebagai
petualangan, Sinergistik dan Selalu berlatih untuk memperbaharui diri
agar mampu mencapai prestasi yang tinggi. Kedelapan ciri kepemimpinan
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visioner dilakukan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari dimaksud dijelaskan dengan ringkas berikut ini:
1)

Selalu

belajar,

Memiliki

rangsangan

intelektual,

yaitu

menggalakkan perilaku yang cerdas, membangun lembaga belajar,
rasionalitas, dan memberikan pemecahan masalah yang diteliti,dan selalu
belajar dari pengalaman dan banyak membaca situasi untuk masa depan.
2)

Berorientasi

pada

pelayanan,

memperlakukan

setiap

karyawan

memberikan
secara

perhatian

individual,

pribadi,

melatih,

dan

menasehati serta memberikan pelayanan yang baik kepada semua pihak.
3) Memancarkan energi positif, yaitu memberi visi dan misi lembaga
dengan jelas, menanamkan kebanggan, memperoleh respek, dukungan
dan kepercayaan dari bawahan atau rekan kerjanya, 4) Mempercayai
orang lain yaitu memberikan tanggungjawab kepada guru untuk samasama mencapai tujuan seperti tercermin dalam struktur. 5) Hidup
seimbang yaitu saling memperhatikan sesama, menjalankan semua
kewajiban dan tanggung jawab yang ada disekolah. 6) Melihat hidup
sebagai petualangan yaitu berusaha mengkomunikasikan harapan yang
tinggi, menggunakan lambang-lambang untuk memfokuskan upaya
menggungkapkan maksud-maksud penting dengan cara sederhana 7)
Sinergistik yaitu memiliki pengaruh yang besar 8) Selalu berlatih untuk
memperbaharui diri agar mampu mencapai prestasi yang tinggi Agar
mampu mencapai prestasi yang tinggi, Oleh karena itu orientasinya bukan
hanya produk saja tetapi juga berorientasi pada proses.
Hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batanghari menanyakan tentang perkembangan
yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari melalui proses
kepemimpinan kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari
dalam meningkatkan Budaya sekolah, yaitu: “Menurut saya 283 sebagai
pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari kepemimpinan
283

Guru, Febridawati Asmi, S.Pd, SMA Negeri 1 Batang Hari, Wawancara, 29 Agustus
2017.
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dari Bapak Drs. Hafid sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari cukup baik dengan alasan: 1) Peningkatan kegiatan
ekstrakurikuler bagi siswa melalui OSIS, Pramuka, UKS dan Pusat
Informasi Konseling Remaja yang tentunya meningkatkan kreatifitas dari
siswa sehingga berdampak pada peningkatan prestasi siswa, 2) Pelatihan
bagi para guru dalam peningkatan mutu guru dalam proses pembelajaran
yaitu kegiatan Inhouse Training K13 dan Hipno Teaching, seminar, MGMP
3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana salah
satunya adalah perbaikan Laboratorium dan perpustakaan 4) Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari selalu mengadakan
pengawasan

kepada

para

guru

dalam

pemenuhan

perangkat

pembelajaran, 4) Mengenai Kepribadian dari Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batanghari, menurut saya Beliau adalah pemimpin yang
tegas, lues, visioner dan pemimpin yang selalu memberikan semangat
dan motivasi salah satunya dengan mengadakan lomba kebersihan di
lingkungan Sekolah sebagai stimulus bagi para siswa agar peduli kepada
lingkungan, 5) Kepemimpinan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari meningkatkan Budaya sekolah yang sudah menjadi kebiasaan
prilaku

di

Sekolah

Menengah

Atas

Negeri

1

Batanghari

yaitu

melaksanakan kegiatan Yasinan setiap hari Jumat, melaksanakan sholat
dzuhur berjamaah, upacara bendera menggunakan peci, hari sabtu guru
laki-laki memakai dasi dan penerapan disiplin belajar dan mengadakan
literasi sebelum belajar.”
Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala TU di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batanghari, ingin mendengarkan langsung dari
guru penerapan kepemimpinan visioner dalam meningkatkan Budaya
sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari, yaitu:284 “Selama
saya mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari bersama
kepemimpinan Bapak Drs, Hafid banyak perubahan yang dilakukan oleh
284

Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Batang Hari, Eni Malinda, Wawancara, 29 Agustus
2017.
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Beliau terutama menjadikan perubahan menjadi budaya atau kebiasaan
yang diterapkan di Sekolah, yaitu: 1) Kepemimpinan yang fleksibel
(mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi), 2) Memiliki
visi dan keinginan melakukan perubahan yang tinggi dengan kerja keras
dan disiplin, 3) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari
menurut saya memiliki kepribadian yang tegas dan baik apabila menegur
dengan santun dan lembut sehingga tidak membuat orang tersinggung
serta tegas dalam bertindak 4) Adapun kemajuan yang dicapai oleh
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari yaitu peningkatan fasilitas
Sekolah, perbaikan Laboratorium, peningkatan disiplin, peningkatan
prestasi belajar siswa baik bidang Akedimik, olahraga dan seni budaya, 5)
Kerja sama yang dilakukan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari
yaitu dengan Teacher Clearing House dengan SMA Negeri 5 Bekasi.
Merupakan kerjasama antar guru mata pelajaran untuk peningkatan
kualitas guru dan pembelajaran. Dilaksanakan melalui media komunikasi
telepon dan internet. Clearing House dengan The Manor CE Primary
School South Gloucestershire, UK. Satu kerjasama yang diprakarsai oleh
Depdiknas dan British Council untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Cosmopoint University Malaysia (dalam proses), 6) Para alumni Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batanghari tersebar di beberapa Perguruan
Tinggi yaitu UNJA, UIN STS Jambi, Kepolisian, UNY dan Sekolah
Kesehatan, 7) Untuk guru sudah S1 semua, 1 Orang yang DIII dan
beberapa orang dalam proses S2.
Peneliti juga melaksanakan observasi 285 yang berkelanjutan untuk
mengamati Budaya sekolah yang diterapkan di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batanghari, yaitu: 1) Tata krama dan tata tertib sekolah sebagai
rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan
melaksanakan kegiatan sehari-hari di Sekolah SMA Negeri 1 Batang Hari
dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat
Hasil Observasi Peneliti di SMA Negeri 1 Batang Hari, 30 Agustus – 2 September
2017.
285
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menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Dibuat berdasarkan nilainilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang mengikuti: nilai
ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan,
kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang belajar yang efektif.
2) Siswa wajib memakai pakaian seragam sekolah dengan
ketentuan yaitu: sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
baju warna putih bawahan sesuai dengan ketentuan, memakai lambang
identitas sekolah, ikat pinggang warna hitam, pakaian tidak terbuat dari
kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk
tubuh dan tidak mengenakan perhiasan yang mencolok. Siswa putri tidak
dibenarkan memakai: perhiasan emas berlebihan dan sekolah tidak
bertanggung jawab atas kehilangan perhiasan, menggunakan make up,
Berbaju tipis, Bagi yang berambut panjang agar di tata rapi (diikat/dijepit),
Siswa putra tidak dibenarkan memakai perhiasan seperti gelang,kalung
atau anting dan Siswa putra wajib berambut pendek. Siswa juga di larang
mencuri,memeras,berkelahi,melawan guru dan berbuat tercela lainnya
3) Bagi siswa laki-laki baju dimasukan kedalam celana, panjang
celana sesuai dengan ketentuan, celana tidak disobek atau dijahit cubrai
dan lainnya. Khusus perempuan baju dimasukkan kedalam rok, panjang
rok sesuai dengan ketentuan, memakai jilbab sesuai dengan ketentuan,
tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok dan lengan baju
tidak digulung.
PAKAIAN DAN TATARIAS
1. Setiap siswa harus menghormati dan menjunjung arti dan makna
pakaian seragam.
2. Pakaian seragam sekolah :
a. Hari Senin dan selasa memakai seragam putih abu-abu, sepatu
putih,kaos kaki putih,memakai topi dan dasi yang ditentukan sekolah.
b. Hari Rabu dan Kamis memkai baju ciri khas SMA Negeri 1 Batanghari.
c. Hari Jum’at memakai baju kurung bagi yang putri dan baju koko yang
putra yang model,warna dan potongan di tentukan SMA Negeri 1
Batanghari.
d. Pakaian olahraga ditentukan SMA Negeri 1 Batanghari.
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3. Pakaian seragam sekolah harus sederhana,rapi,bersih dan sopan.
Kemeja / blus di masukan, memakai singlet putih(Bukan Oblong).
4. Pakaian olahraga hanya dipakai waktu olahraga dan tidak melanggar
asusila.
5. Tata rias harus sederhana,rambut rapi.
6. Memakai sepatu warna putih untuk hari Senin s/d Kamis, warna hitam
untuk hari jum’at.
4) Kehadiran Di Sekolah, Siswa sudah hadir di sekolah 10 menit
sebelum jam pelajaran dimulai, Upacara Bendera setiap hari Senin
dimulai pada pukul 07.15 WIB, wajib diikuti oleh seluruh siswa demikian
pula dengan upacara peringatan hari – hari bersejarah., Kegiatan belajarmengajar pada Hari Senin jam 07.15 WIB s/d 14.30 WIB. Hari Selasa s/d
Kamis jam 07.10 WIB s/d 14.00 WIB. Hari Jum’at jam 07.10 WIB s/d 11.20
WIB. Hari Sabtu jam 07.15 WIB s/d 13.45 WIB. Setiap siswa wajib
mengikutin semua pelajaran. Setelah tanda Bel masuk di bunyikan semua
siswa segera memasuki kelas masing – masing. Dalam keadaan khusus
siswa yang datang terlambat di bolehkan masuk jika membawa surat
keterangan dari guru piket tentang keterlambatan tersebut. Setiap
pengantian jam pelajaran siswa tidak dibenarkan meninggalkan kelas, dan
bagi siswa yang mempunyai kepentingan tertentu agar menunggu dan
meminta izin kepada guru pengajar mata pelajaran berikutnya. Selama
jam sekolah siswa tidak dibenarkan meninggalkan sekolah kecuali dengan
izin guru piket. Siswa yang karena sesuatu hal (keperluan kelurga)
terpaksa harus meninggalkan sekolah harus membawa peryataan dari
orang tua untuk mendapatkan izin dari guru piket. Jika ada jam kosong
dikarenakan guru yang bersangkutan belum datang atau berhalangan
hadir, ketua kelas melaporkan ke guru piket untuk meminta tugas,siswa
tidak dibenarkan berada di lapangan atau kantin kecuali keperpustakaan
untuk belajar. Siswa yang karena sesuatu hal harus meninggalkan kelas,
wajib meminta izin kepada guru kelas dan segera setelah selesai kembali
ke kelas. Jika tidak dapat masuk sekolah karena sakit harus memberi
surat keterangan sakit dari orang tua / Dokter. Siswa yang tidak masuk
sekolah selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan di berikan
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sanksi. Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir
tanpa izin dianggap tidak hadir dan kepadanya akan diberikan sanksi.
5) Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas yang secana
bergiliran bertugas menjaga kebersihan dun ketertiban kelas. Setiap tim
piket yang bertugas hendaknya menyiapkan dan perlengkapan kelas yang
terdiri dari:

Penghapus papan tulis. pengaris spidol dan sebagainya.

Taplak meja dan bunga dan Lap tangan, alat pel ember. Tim piket kelas
mempunyai tugas:
a) Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan
meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
b) Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran. Misalnya
menyiapkan spidol, membersihkan papan tulis, dan sebagainya.
c) Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas seperti bagan
struktur organisasi kelasl jadwal piket, papan absensi dan hiasan
lainnya.
d) Melengkapi meja guru dengan taplak meja dan hiasan bunga.
e) Menulis papan absensi kelas.
f)

Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran
dikelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya
coret-coret, berbuat gaduh ( rebut) atau merusak benda-benda yang
ada di kelas.
6) Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan WC, halaman

kebun sekolah dan lingkungan sekolah, membiasakan membuang
sampah di tempat yang sudah ditentukan, membiasakan budaya antri
dalam kegiatan sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung bersamasama, menjaga suasana ketenangan belajar,

baik di dalam kelas.

Perpustakaan, laboraturium maupun ditempat lain di lingkungan sekolah,
mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan pinjaman buku
di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya
dan setiap siswa menyelesaikan tugas yang ditetapkan.
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7) Bersalaman dengan guru pada saat masuk pagi dan pulang
sekolah, mengucapkan salam antar sesama teman, dengan kepala
sekolah. Guru serta dengan Tata Usaha (TU) apabila bertemu pada pagi
hari/siang hari atau mau berpisah pada siang dan sore hari, saling
menghormati antar siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman
belajar, teman bermain dan bergaul baik di sekolah maupun di luar
sekolah perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masingmasing, menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain dan
hak milik teman dan warga sekolah.
8) Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah satu dan
menyampaikan sesuatu yang benar adalah benar, menyampaikan
pendapat secara sopan tampa menyinggung perasaan orang lain,
membiasakan diri mengucapakan terima kasih bila mcmperoleh bantuan/
jasa dari orang lain, berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah
dilakukan atur meminta maaf apa bila merasa melanggar hak orang lain
atau berbuat salah kepada orang lain, mengunakan bahasa (kata) yang
sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang
lebih tua dan teman sejawat, tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar
cacian dan pornografi.
9) Peringatan hari-hari besar. Setiap siswa mengikuti peringatan
hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj. Puasa, Idul Fitri
dan Idul Adha dan mengikuti upacara hari-hari besar Nasional seperti hari
kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional dan sebagainya. Sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
10) Setiap siswa dilarang melakukan hal-hal berikut:
a) Merokok,

meminum-minuman

keras,

mengedarkan

dan

mengkonsumsi narkoba, obat psikotrupika, obat terlarang lainya dan
berpacaran dilingkungan sekolah.
b) Siswa yang hamil/nikah tidak dibenarkan sekolah di SMA Negeri 1
Batanghari.
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c) Siswa tidak dibenarkan berkelahi antar siswa, antar siswa dan guru
atau antar siswa dan pengawai.
d) Siswa tidak dibenarkan meninggalkan buku catatan dan alat-alat
pelajaran dikelas setelah jam pelajaran berakhir.
e) Tidak di benarkan membawa sesuatu yang tidak berhubungan dengan
pelajaran, missal Buku Majalah, Gambar/video porno, Senjata api
Senajata tajam, Rokok ,Obat-obat pisikotropia dan sejenis nya. Guru
berhak menyita barang-barang tersebut dan memberi sanksi.
f)

Berkelahi baik perorangan maupun kelompok didalam sekolah atau di
luar sekolah.

g) Membuang sampah tidak pada tempatnya.
h) Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah,

kursi,

meja, dan

peralatan sekolah lainya.
i)

Berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina atau menyapa
antar sesama siswa, warga sekolah dengan kata sapaan panggilan
yang tidak senonoh.

j)

Membawa barang yang tidak hubungan dengan kepentingan sekolah
seperti senjata tajam, atau alat-alat lain yang membahayakan
keselamatan orang lain.

k) Membawa Handphone (HP) jenis apapun.
l)

Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa,
audio dan video porno.

m) Membawa kartu dan bermain, judi di lingkungan sekolah .
n) Parkir motor tidak pada tempatnya.
o) Makan pada waktu kegiatan belajar berlangsung.
12) Rambut siswa laki-laki dinyatakan panjang jika rambut belakang
melewati kerah baju dan jika disisir kearah depan menutupi alis mata.
Yang dimaksud dengan kartu adalah semua jenis permainan kartu.
Pemanggilan orang tua siswa tidak dapat diwakilkan dalam tata karama
dan sanksi sebagai berikut: Teguran, Penugasan, Pemanggilan orang tua,
skorsing dan dikelurkan dari sekolah.

214

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di atas, peneliti
juga melakukan wawancara dengan beberapa siswa di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batanghari untuk mendengarkan langsung
bagaimana kepemimpinan visioner kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batanghari dalam meningkatkan Budaya sekolah: “Menurut apa
yang sudah saya 286 alami belajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari, 1) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari
orangnya baik dan tegas dalam menyampaikan peraturan kepada para
siswa, 2) Kemajuan yang saya alami selama kepemimpinan dari Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari yaitu Lokal kelas menjadi
bagus, rapi dan bersih serta ada pengelolaan tamannya juga, 3) Untuk
aspek kekurangan tidak ada karena kepala sekolah selalu continue
memperbaiki kekurangan tersebut seperti penambahan meja, kursi, LCD
dan

Laboratorium

menyampaikan

Komputer

materi

sedangkan

pembelajaran

kekurangan

terkait

mengenai

guru

ketika

manajemen

waktunya terkadang terlambat karena proses perpindahan dari lokal yang
1 ke lokal yang lainnya.”
Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti,
tampak kepemimpinan kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari dapat memberikan pembinaan dalam membina Budaya
sekolah, selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa
yang lain: “menurut saya

287

selama kami belajar di Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Batanghari, apa yang kami lihat dan rasakan mengenai
perkembangan kemajuan yang sudah dilakukan oleh Kepala Sekolah
kami yaitu: 1) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari adalah
pemimpin yang menjadi teladan bagi seluruh warga Sekolah, visioner dan
berprestasi, 2) Kepribadian Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari, orangnya baik, sopan-santun, lembut tetapi tegas dalam
286

Siswa Kelas XII MIPA SMA.N 1 Batang Hari, M. Raihan F Hasbilla, Wawancara, 30
Agustus 2017.
287 Siswa Kelas XII MIPA SMA.N 1 Batang Hari, Aisyah Putri H, Wawancara, 30 Agustus
2017.
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memimpin, 3) Apabila ada siswa yang melanggar peraturan akan di tegur
dan dikenakan sanksi bisa berupa panggilan orang tua, 4) Kemajuan yang
ada di Sekolah kami yaitu kebersihan lingkungannya terjaga, kerapian
kelas, kenyamanan, peningkatan prestasi belajar, penyediaan sarana
yang cukup lengkap tetapi selalu diupayakan terus menerus apabila ada
kekurangan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari
seperti Mading, Perbaikan Laboratorium dan satpam juga sudah ada, 5)
Untuk prestasi belajar siswa yang kami tahu siswa Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batanghari pernah Juara 1 Lomba Cerdas Cermat AIDS
Tingkat Kota Bandung dalam Acara AIDS Sedunia,

mengikuti Lomba

sastra, Olympiade, Pramuka dan Drum Band, 6) Kekurangan yang ada di
Sekolah

Menengah

Atas

Negeri

1

Batanghari

yang

kami

juga

melakukannya terkadang yaitu ada sebagian siswa kurang disiplin, kurang
rasa memiliki Sekolah yang seharusnya dijaga, ada beberapa siswa yang
memang tidak suka dalam kegiatan eskul, 7) Untuk pembimbing kegiatan
eskul sudah ditentukan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batanghari dan sebagian siswa ada yang akrab dan ramah dengan
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari serta beberapa guru,
8) Penerapan kebiasaan yang sudah membudaya di Sekolah kami yaitu:
setiap hari jum’at membaca surat Yasin, setiap hari aktif Sekolah sholat
dzuhur berjamaah di Masjid, Upacara Bendera bagi laki-laki memakai
dasi, mengikuti safari Ramadhan, literasi, Peringatan Hari Besar Islam
(PHBI), Pemilihan Ketua OSIS secara Demokrasi dan mengikuti kegiatan
Lomba dengan aktif baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional dan
internasional.”
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari mampu
memberikan perubahan, menjadi teladan dan meraih prestasi dalam
meningkatkan Budaya sekolah. Proses belajar yang baik di dukung
dengan lingkungan yang bersih dan sehat meningkatkan semangat belajar
siswa

serta

mengamalkan

ajaran-ajaran

Agama

dalam

bentuk
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pembiasaan prilaku yang akhirnya membudaya di Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batanghari.
c. SMA Negeri 3 Kota jambi
Budaya di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
berdasarkan hasil observasi 288 yang dilakukan peneliti sesuai dengan
indikator yang ditentukan, ada banyak Budaya atau prilaku warga Sekolah
yang sudah menjadi kebiasaan dikarenakan juga karena adanya nilai dan
norma yang harus dipatuhi, yaitu: 1) Penerapan Tata Tertib siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi yaitu setiap siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi Jambi: Wajib memiliki Buku
Dokumen Tata Tertib Siswa. Mengisi dan menandatangani pernyataan
persetujuan untuk mematuhi Tata Tertib Siswa dan juga disertai dengan
tanda tangan orangtua/wali sebagai bukti persetujuan. Memiliki Kartu
Identitas Siswa (KIS). Wajib memberikan alamat/tempat tinggal secara
lengkap dan jelas, termasuk jika terjadi perubahan alamat tempat tinggal.
Mengenal lingkungan (wiyata Mandala), wajib mengenal dan mengetahui
struktur organisasi dan nama-nama personil pengelola mulai dari Kepala
Sekolah , Tenaga Pendidik maupun Tenaga Kependidikan di lingkungan
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi.
2) Budaya relegius yang diterapkan di Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi yaitu setiap siswa wajib mengucapkan atau
menjawab salam dan bersalaman bila bertemu dengan guru, karyawan,
sesama siswa atau orang lain/tamu yang ada di lingkungan Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi Jambi. Berlaku hormat dan santun
baik-sebagai adik kelas maupun sebagai kakak kelas. Menyapa degan
panggilan kakak terhadap siswa seniornya, dan panggilan adik terhadap
siswa juniornya. Kemudian slogan yang ditempel dipintu sebelum masuk
musholla yaitu tingkatkan ketaqwaan. a) dengar suara azan mari shalat

288

Hasil Observasi Peneliti di SMA Negeri 3 Kota Jambi: 09 Oktober 2017-13 oktober
2017.
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b)mari shalat berjamaah c)tertiblah dalam berwudhu d)mari membaca AlQuran e) biasakan beitikaf didalam masjid f) khusuklah ketika menghadap
Allah SWT g) rapi itu indah maka rapikanlah perlengkapan shalat h)
raihlah kemenangan dengan shalat sunnah kemudian ada lagi kata-kata
yang membina kebudayaan dan mengajak yaitu Anda galau??? Berwudhu
dan Shalatlah Allah adalah pemberi solusi yang baik.289
3) Pola perilaku siswa ketika masuk dalam Sekolah juga di atur
dengan baik dengan tujuan dapat membudaya begitu juga dalam menjaga
kebersihan yaitu setiap siswa memasuki pintu gerbang dengan tertib, bagi
siswa yang berjalan kaki menggunakan sisi kiri jalan dan bagi siswa yang
mengendarai

kendaraan

menggunakan

sisi

kanan

jalan

dengan

memperlambat laju kendaraannya. Setiap siswa memungut sampah yang
terlihat sepanjang jalan yang di laluinya mulai dari pintu gerbang hingga
ke kelas masing-masing dan menaruhnya di tempat sampah yang
tersedia.
4) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi melalui
penyampaian Wakil Kepala Bidang Kurikulum Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi Kota Jambi290 proses pembelajaran yang baik dan
menyenangkan harus didahului dengan persiapan belajar yang baik pula,
guru mempersiapkan perangkat pembelajaran dan siswa-siswi berada di
Sekolah 10 (sepuluh) menit sebelum bel masuk berbunyi. Bagi petugas
piket wajib membersihkan dan merapihkan serta menyiapkan segala
kebutuhan proses pembelajaran 30 menit sebelum bel masuk berbunyi.
Setelah bel masuk dibunyikan, siswa segera memasuki ruang kelas dan
menunggu masuknya guru yang akan mengajar di kelasnya. Setelah guru
masuk kelas maka semua siswa mengucapkan salam yang dipimpin ketua
kelas atau salah seorang siswa lain dan dilanjutkan dengan mambaca
do'a secara bersama-sama sesuai dengan agamanya masing secara

289

Observasi, SMA Negeri 3 Kota Jambi, 9 Oktober 2017 s.d 13 Oktober 2017
Wakil Kepala Bidang Kurikulum, SMA Negeri 3 Kota Jambi, Encu Rusmana, S.Pd.
M.Si, Wawancara, 2 Oktober 2017.
290
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umum dipimpin dengan secara islam. Setiap siswa wajib mengikuti proses
belajar mengajar sesuai waktu yang telah ditentukan sebagai berikut :
a) Senin

: Pukul 07.00 WIB s/d 16.00 WIB

b) Selasa-Kamis

: Pukul 07.15 WIB s/d 16.00 WIB

c) Jum'at

: Puku1 07.00 WIB s/d 11.00

Khusus untuk siswa yang mau les, mengikuti pelajaran tambahan
setelah jam pulang sekolah. pada dari hari Selasa sampai hari Kamis.
Siswa yang terlambat kurang dari 10 menit dari waktu bel masuk yang
telah di tentukan, maka siswa tersebut masih diizinkan masuk ke dalam
lingkungan Sekolah setelah diberi sanksi terlebih dahulu oleh guru piket.
Sedangkan siswa yang terlambat 1-3 kali harus membawa bunga/pohon
didalam poliback atau membawa pas bunga.
5) Setiap siswa menjaga kebersihan, kerapihan, dan ketertiban di
ruang kelas dan sekitarnya. Petugas Piket harian kelas bertanggung
jawab atas kebersihan kelas dan lingkungan sekitar kelasnya masingmasing. Menjaga dan merawat segala fasilitas yang ada di dalam ruang
kelas dan lingkungan sekitarnya seperti kursi, meja, dan peralatan lainnya.
Siswa yang merusak fasilitas yang ada di ruangan kelas dan lingkungan
sekitarnya wajib memperbaiki atau mengganti dengan biaya sendiri. Jika
tidak ada guru di saat pelajaran berlangsung (disebabkan guru
berhalangan hadir/ada tugas lain), maka ketua kelas harus mengambil
peran untuk mengajak teman-temannya mengerjakan tugas yang
diberikan.
6) Siswa telah mempersiapkan segala kebutuhan belajar yang
diperlukan saat belajar, mengikuti pelajaran dengan tertib dan sungguhsungguh sampai akhir pelajar, berada dalam ruangan kelas selama jam
pelajaran berlangsung kecuali untuk pelajaran yang tidak menggunakan
ruang kelas seperti olah raga atau pelajaran praktek lainnya yang
berlangsung di luar kelas, siswa yang ada keperluan mendesak untuk
keluar ruangan, harus izin terlebih dahulu kepada guru yang mengajar di
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kelasnya dengan menyampaikan keperluannya. Setelah selesai, segera
kembali ke kelasnya untuk meneruskan pelajaran.
7) Siswa menggunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya
untuk keperluan istirahat atau ke kantin. Waktu istirahat ditentukan sesuai
jadwal dan keperpustakaan, dan siswa harus sudah kembali ke dalam
ruang kelasnya jika waktu istirahat telah selesai. 8) Setelah bel istirahat
shalat berbunyi, setiap siswa wajib menuju ke masjid untuk segera
mengambil wudhu' kecuali bagi siswa perempuan yang berhalangan
shalat ('udzur syar'i) dan non muslim diperkenankan untuk berada di ruang
kelas. Bagi siswa perempuan yang berhalangan shalat diberikan tugas
menjaga ruang kelas masing-masing sesuai dengan kelasnya. Pada saat
sholat berlangsung, setiap siswa wajib melaksanakannya dalam keadaan
tertib mengikuti imam.
9) Lima menit sebelum bel pulang berbunyi, setiap siswa sudah
merapikan buku dan peralatan belajarnya, dilanjutkan dengan membaca
do'a penutup pelajaran bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas
atau salah seorang siswa di dalam kelas, siswa keluar ruang kelas secara
tertib, keluar pintu gerbang Sekolah

secara tertib, bagi siswa yang

berjalan kaki menganakan sisi kiri jalan, dan bagi siswa yang
mengendarai

kendaraan

menggunakan

sisi

kanan

jalan

dengan

memperlambat laju kendaraan.
10) siswa yang tidak masuk sekolah karena berhalangan harus
membuat surat pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh orang
tua/wali dan di sampaikan pada guru piket, yang berhalangan masuk
sekolah disebabkan sakit, surat izin hanya berlaku 3 hari dan untuk
perpanjangan izin, maka harus melampirkan surat keterangan berobat
dari dokter, Puskesmas, atau Klinik tempat berobat, yang berhalangan
masuk sekolah disebabkan urusan keluarga, maka surat izin harus
disampaikan oleh pihak keluarga yang bersangkutan dan diberikan izin
maksimal hanya 3 hari, siswa yang tidak hadir 1 hari tanpa keterangan
(alpa) akan dipanggil oleh wali Kelas untuk dimintai keterangan tentang
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ketidakhadirannya. Sedangkan siswa yang alpa sebanyak 3 hari berturutturut dianggap sudah melakukan pelanggaran dan diserahkan ke guru BK
untuk dikonseling dan mendapatkan sanksi.
11) Siswa wajib mengikuti semua ulangan yang diberikan oleh guru
mata pelajaran, dan ujian semester yang telah diprogramkan oleh pihak
Sekolah . Siswa yang boleh mengikuti ujian semester adalah siswa yang
kehadirannya minimal 85 % dari hari efektif belajar selama satu semester
kecuali sakit, menjadi duta sekolah,atau karena kegiatan keagamaan
seperti ibadah umoh dan haji, Jika seorang siswa hasil nilainya belum
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal maka yang bersangkutan wajib
mengikuti program remedial yang diberikan oleh guru mata pelajaran
bersangkutan. Dalam pelaksaan ulangan atau ujian, setiap siswa dilarang
melakukan kecurangan seperti: mencontek pekerjaan teman, melihat
catatan, menanyakan jawaban teman, atau bentuk kecurangan yang lain.
12) Setiap siswa yang sakit pada saat berada disekolah wajib ke
UKS terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan dari Petugas UKS.
Jika Petugas UKS tidak sanggup untuk mengatasi masalah kesehatan
siswa yang sakit, maka Petugas UKS akan merekomendasikan dalam
bentuk surat ke guru piket agar mengizinkan untuk dibawa pulang atau ke
tempat pengobatan lain, dan segala biaya pengobatan ditanggung oleh
siswa yang sakit tersebut.
13) Setiap siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Jambi wajib menjadi anggota perpustakaan Sekolah dan memiliki kartu
anggota perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Jambi. Setiap siswa wajib mematuhi segala peraturan tata tertib
perpustakaan yang telah ditentukan. Setiap siswa diperkenankan
menggunakan

laboratorium

atau

ruang

keterampilan

setelah

mendapatkan izin dari pengelola labaratorium, yang merusak atau
menghilangkan alat-alat laboratorium atau keterampilan wajib mengganti
senilai harga alat yang rusak atau hilang tersebut Pembayarannya melalui
pengelola laboratorium.
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14) Kegiatan ekstra kurikuler hanya diwajibkan bagi siwa kelas X
dan XI. Khusus untuk XII kegiatan ekstrakurikuler diwajibkan hanya
sampai semester ganjil. Siswa memilih salah satu kegiatan ekstra
kurikuler sesuai bakat/potensi yang dimilikinya dan maksimal boleh
memilih dua kegiatan ekstra kurikuler yang ada di Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Kota Jambi Jambi dengan syarat nilai akademiknya tuntas
100% dan jadwal pelaksanaannya tidak berbenturan satu sama lain, siswa
yang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler sampai sore hari, diberikan
batas waktu untuk meninggalkan lingkungan Sekolah maksimal sampai
jam 17.00 WIB. Kecuali sudah mendapat izin dari pihak Sekolah yang
berwenang. Untuk kegiatan Ekstra Kurikuler yang mengharuskan
menginap/melakukan kegiatan di malam hari, maka wajib didampingi oleh
pembinanya atau guru pendamping yang ditunjuk oleh pihak Sekolah .
15) Setiap siswa wajib menjaga kebersihan diri, ruang kelas, WC
dan lingkungan Sekolah , membuang sampah pada tempat sampah yang
disediakan, mengikuti kegiatan kerja bakti kebersihan yang telah
dijadwalkan secara berkala, tidak diperkenankan mencoret/ mengotori/
merubah warna cat pada dinding ruang belajar selain yang telah
ditentukan.
16) Setiap siswa yang jajan di kantin dilarang membawa jajanannya
keluar kantin, antri dan tertib dalam memesan jajanannya, makan dengan
tata cara yang Islami dan berlaku jujur dalam melakukan pembayaran. 17)
Setiap siswa diperbolehkan masuk ke ruang guru dengan terlebih dahulu
melapor pada guru piket tentang keperluan masuk ke ruang guru,
diperbolehkan masuk ke ruang guru tidak boleh melebihi dari 2 orang,
kecuali karena ada kepentingan khusus atas dasar panggilan dari guru,
siswa dilarang membuka laci/rak/dokumen yang ada pada meja guru
kecuali mendapat

izin

dari guru

yang bersangkutan dan siswa

diperbolehkan masuk ke ruang BK hanya untuk keperluan konseling, atau
jika ada panggilan dari guru BK.
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17) Secara umum siswa diwajibkan berpakaian bersih, rapi, dan
sopan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, baik di dalam lingkungan
atau di luar lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
Jambi. Pakaian seragam Sekolah

yang dikenakan tidak boleh ada

coretan atau tempelan. Pakainan seragam Sekolah
dirubah/dimodifikasi dari

bentuk

standar/

aslinya.

tidak boleh

Aksesoris yang

diperbolehkan bagi siswa laki-laki hanya jam tangan, dan untuk putri boleh
menggunakan aksesoris lain yang tidak mencolok, siswa memiliki dan
menggunakan pakaian seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan
tidak diperkenankan memakai jaket/sweatar di dalam ruangan belajar dan
di lingkungan Sekolah kecuali karena sakit dan sudah mendapat izin dari
guru Piket atau guru yang mengajar, siswa memakai sepatu kets, tali
sepatu dan kaos kaki berwarna hitam dari hari senin sampai hari sabtu,
siswa

menggunakan

tas

sekolah

untuk

membawa

buku-buku

pelajarannya. 18) Ketentuan berkaitan-dengan pakaian seragam siswa di
atur sebagai berikut :
PAKAIAN SERAGAM DAN KELENGKAPAN
Berpakaian seragam sekolah secara rapi dan sopan yang
dilengkapi dengan memakai singlet, ikat pinggang, kaos kaki, lambang
osis, lokasi sekolah, logo sekolah atau identitas lainnya dengan ketentuan:
a. Hari senin s.d rabu seragam putih abu-abu pakai dasi, dan pakai topi
jika upacara
b. Hari kamis pakai batik sekolah
c.

Hari jumat seragam melayu jambi

d. Baju pramuka dan olahraga dipakai sesuai dengan jam pelajaran atau
bidangnya.
e. Bagi perempuan yang memakai jilbab ketentuannya yaitu (a) hari
senin s.d rabu dan jumat jilbab warna putih segi empat (b) kamis
memakai jilbab bewarna cream/hitam segi empat yang menyesuaikan
dengan warna rok.
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f.

Menggunakan sepatu keds/sport warna dominan putih dan tali sepatu
berwarna putih pada hari senin s.d jumat

g. Memakai kaos kaki berwarna putih polos dengan ukuran minimal
diatas mata kaki
h. Memakai ikat pinggang standar warna hitam polos
19) Setiap siswa mengikuti upacara bendera yang diadakan setiap
hari Senin (sesuai jadwal) dan hari-hari besar nasional yang ditentukan,
siswa baik peserta maupun petugas upacara sudah siap di lapangan
upacara menurut barisannya masing-masing, paling lambat 5 menit
sebelum upacara dimulai, siswa mengikuti upacara dengan tertib mulai
dari dibacakannya susunan acara.
20) Setiap siswa mengikuti semua kegiatan pembinaan yang telah
diprogramkan

oleh

sekolah,

menjaga

kebersihan

dan

kerapian

ruangannya masing-masing, merawat fasilitas/sarana yang disediakan di
sekolah, tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tanpa seizin
Pembina.
Uraian hasil observasi 291 yang dilakukan oleh peneliti di Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi dengan pelaksanaan Tata Tertib
yang menjadi Budaya Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi, mulai kebiasaan untuk berprilaku disiplin baik ketika di dalam kelas
maupun di lingkungan Sekolah , pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah,
mebudayakan senyum, sapa, salam, sopan dan santun baik kepada para
guru dan sesama teman di Sekolah , tidak hanya itu penerapan
kepemimpinan kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
dalam merubah pola prilaku para guru dan siswa di Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Kota Jambi.
Dari uraian diatas pembinaan budaya sekolah di Provinsi Jambi
yaitu pada SMA Negeri 12 Merangin dari tampilan fisik sudah optimal
yang mana kepala sekolah sudah melengkapi sarana dan prasarana dan
291
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224

merawatnya secara bersama dengan baik. Kemudian budaya religi sudah
berjalan secara otomatis karena ini semua sudah dibina sejak awal masuk
sekolah kepala sekolah dan gurupun selalu menjadi teladan dan contoh
baik bagi siswa seperti shalat berjama’ah, membaca yasin, bila bertemu
dipagi hari selalu senyum sapa dan salam. Budaya Kedisplinan dan
Pelaksanaan Tata Tertib selalu dita’ati oleh warga sekolah mulai dari
berpakaian, datang sekolah sebelum jam 07.00 pagi dan mengajar tepat
waktu ini semua tidak lepas dari pembinaan dari kepala sekolah.
kemudian budaya berprestasi dan berkompetisi serta produktivitas kerja,
sekolah sering menyelenggarakan beberapa event atau ajang untuk
berprestasi dan berkompetisi di kalangan siswa SMA Negeri 12 Merangin
itu sendiri. Hal ini dilakukan sebagai upaya memupuk tumbuhnya
semangat berprestasi dan berkompetisi di kalangan siswa SMA Negeri 12
Merangin Selain itu pihak sekolah juga sering mengirimkan siswa siswa
SMA Negeri 12 Merangin untuk mengikuti berbagai lomba di luar sekolah
agar siswa termotivasi untuk mampu berprestasi dan berkompetisi serta
membudayakan gemar membaca semuanya dilakukan dengan kerja
keras dan niat yang ikhlas.
Kemudian pada SMA Negeri 1 Batanghari pembinaan budaya
sekolah yaitu Batanghari: 1) keyakinan yaitu budaya religius tergambar
dari penjelasan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari
bahwa kebiasaan yang dilakukan dasarnya adalah keyakinan untuk
Sekolah

Menengah

Atas

Negeri

1

Batanghari

selalu

berupaya

menanamkan keyakinan dan selalu membina kepada para siswa bahwa
lulusan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari selain memiliki
ilmu pengetahuan dan pengalaman diharuskan memiliki kemampuan
dalam menjalankan ajaran agama seperti menjadi imam, memimpin Yasin
Tahlil Takhtim dan Doa, 2) pembinaan terhadap anggota, tentunya untuk
menumbuhkan keyakinan menjadi kesadaran kemudian dilakukan menjadi
kebiasaan atau budaya harus adanya pembinaan terhadap anggota yaitu
para siswa diharuskan mampu menjadi imam, memimpin Yasin Tahlil
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Takhtim dan Doa baru bisa tamat dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi,
3) memberikan contoh teladan dan toleransi,, dalam proses pembinaan
saya sebagai kepala sekolah harus mampu menjadi contoh bagi siswa
SMA Negeri 1 Batang hari dan berlaku adil pada siapapun 4) Jujur Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari menyediakan fasilitas
tempat temuan barang hilang, transparansi dalam laporan keuangan,
secara berkala menyediakan kantin kejujuran dan menyediakan kotak
saran 5) budaya disiplin untuk mencapai kedisiplinan kepala sekolah
menertipkan administrasi seperti memiliki catatan kehadiran, memberi
penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi, memiliki tata tertib
sekolah, membiasakan disiplin, menegakkan aturan dengan memberi
sanksi kepada warga sekolah yang melanggar aturan dan membiasakan
hadir tepat waktu serta memakai seragam sekolah sehingga bisa menjadi
budaya atau karakter Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batanghari dan
siswa bersemangat dalam menanamkan budaya sekolah. 6) konsisten,
hal ini dilakukan terus menerus agar tujuan tercapai 7) penerapan
teknologi dan terampil berbahasa.
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi dengan pelaksanaan
Tata Tertib yang menjadi Budaya Sekolah di Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi, mulai kebiasaan untuk berprilaku disiplin baik ketika
di dalam kelas maupun di lingkungan Sekolah , pelaksanaan sholat
dzuhur berjamaah, mebudayakan senyum, sapa, salam, sopan dan
santun baik kepada para guru dan sesama teman di Sekolah , tidak hanya
itu penerapan kepemimpinan kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Kota Jambi dalam merubah pola prilaku para guru dan siswa di Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi sudah berjalan dengan baik dan
optimal.
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4. Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam membina Budaya
Sekolah
Untuk memikirkan masa depan sekolah yang dipimpinnya, ada
beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah SMA Negeri
12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari dan SMA Negeri 3 Kota Jambi
menanamkan Budaya sekolah tampak dari peran kepemimpinan visioner
yang dilakukan yaitu dengan peran:
1) Penciptaan Visi
Visi tercipta dari hasil kreatifitas pikir pemimpin sebagai refleksi
profesionalisme dan pengalaman pribadi atau sebagai hasil elaborasi
pemikiran mendalam dengan pengikut lain berupa ide-ide ideal tentang
cita-cita

organisasi

di

masa depan yang ingin diwujudkan bersama.

Pada tiga Sekolah Menengah Atas tersebut sudah memiliki visi yang
sesuai dengan kepemimpinan visioner hal tersebut dibuktikan dengan
kepala sekolah selalu membentuk program sekolah demi tercapainya visi
misi dan tujuan sekolah secara maksimal selain itu kepala sekolah selalu
mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada siswa yang dilakukan
oleh para guru masing-masing secara berkelanjutan.
2) Perumusan Visi
Kepemimpinan

visioner

dalam

tugas

perumus

visi

adalah

kesadaran akan pentingnya visi dirumuskan dalam statement yang
jelas agar menjadi komitmen semua personil dalam mewujudkannya,
sehingga

pemimpin

berupaya mengelaborasi

informsi,

cita-cita,

sehingga menghasilkan kristalisasi visi organisasi. Pada tiga Sekolah
Menengah Atas tersebut perumusan visi sudah sesuai dengan tahapan
kepemimpinan visioner hal ini dapat dilihat dari tindakan kepala sekolah
yang memiliki perencanaan matang dalam melaksanakan programprogram sekolah yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan
sejarah sekolah, selain membuat program kepala sekolah juga melakukan
pelaksanaan kontrol dan evaluasi terhadap program sekolah yang telah
dibentuk.
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3) Transformasi Visi
Kemampuan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang
intensif

dan efektif sebagai upaya shared vision pada stakeholders,

sehingga diperoleh sense of belonging dan sense of ownership. Ini sudah
dilakukan dibuktikan dengan visi misi yang menjangkau masa depan.
4) Implementasi Visi
Implementasi visi merupakan Kemampuan pemimpin dalam
menjabarkan

dan menterjemahkan

visi

ke

dalam

tindakan.

Visi

merupakan peluru bagi kepemimpinan visioner. Visi berperan dalam
menentukan masa depan organisasi apabila diimplementasikan secara
komprehensif.
Kepemimpinan Visioner yang bervisi bekerja dalam empat pilar
sebagaimana

dikatakan

Nanus yaitu:

1) Penentu Arah, 2) Agen

Perubahan, 3) Juru Bicara, 4) Pelatih dan komunikator 5)berpengetahuan
luas 6) mampu mengubah visi kedalam aksi 7)membangun hubungan 8)
bertanggungjawab. Semuanya ini sudah diterapkan oleh tiga Sekolah
Menengah Atas Provinsi Jambi diatas a): sebagai Penentu Arah. Kepala
sekolah

menyeleksi

dan

menetapkan

sasaran

dengan

mempertimbangkan lingkungan strategis, untuk menyusun berbagai
langkah menuju sasaran yang dapat diterima sebagai suatu kemajuan riil
oleh semua warga sekolah. Kemajuan dapat berarti satu langkah maju
yang

jelas

meningkatnya

dalam

efektivitas

kemampuan

target milestone sekolah

dan

kepala

dalam

efisiensi,

dapat

pula

sekolah

dalam

menentukan

kurun

waktu

tertentu.

berarti

selain

meningkatkatkan kegiatan akademis, olahraga dan agama kepala
sekolah juga menerapkan prinsip kewirausahaan ini sejalan dengan misi
yang dibuat contohnya sekolah tersebut ada budi daya ikan. 292 b): Agen
Perubahan. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merangsang
perubahan di sekolah, misalnya kinerja guru dan tata usaha sekolah,
sumber daya dan fasilitas yang sudah bagus, sehingga memungkinkan
292
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pencapaian sebuah visi di masa depan. Kepala sekolah di tiga SMA
Negeri diatas tersebut merupakan agen perubahan yang baik, karena
sudah

mampu

sekolahnya,

mengantisipasi

memperkirakan

berbagai

implikasinya

perkembangan
terhadap

di

sekolah

luar
yang

dipimpinnya, menciptakan sense of urgency dan prioritas bagi perubahan
yang diisyaratkan oleh visi sekolah, mempromosikan best practies guru
dalam waktu upacara dan memberdayakannya dalam organisasi sekolah
seperti mengikuti pelatihan, seminar dan kerjasama dengan guru yang
lain. 293 c): Juru Bicara. Kepala sekolah di tiga SMA Negeri tersebut,
sebagai seorang pembicara yang terampil, pendengar yang penuh
perhatian dan pelaksana sekolah kemudian menjadi promotor dan
negosiator bagi sekolah yang dipimpinnya kepada pihak luar dan kepala
sekolah juga menjadi negosiator utama dalam berhubungan dengan
pihak lain dalam pembentuk jaringan hubungan eksternal, guna
menghasilkan gagasan, sumber daya, dukungan, atau informasi yang
bermanfaat bagi kemajuan sekolah yang dipimpinnya seperti kepala
sekolah melakukan kerjasama dengan banyak pihak.

294

4):Coach

(Pelatih), tiga Kepala sekolah SMA Negeri diatas adalah pembentuk tim
yang memberdayakan semua warga sekolah dalam organisasi sekolah
“menghidupkan visi”, dan karenanya berperan sebagai mentor dan
teladan dalam berbagai usaha, yang diperlukan untuk merealisasikan
berbagai usaha yang diperlukan untuk merealisasikan visi tersebut.
Untuk menjadi seorang pelatih yang efektif, tiga kepala sekolah SMA
Negeri diatas memberi tahu semua warga sekolah, apa artinya visi bagi
kepala sekolah dan warga sekolah, dan apa yang akan dilakukan untuk
merealisasikannya.

Kemudian

Kepala

sekolah

juga

menghargai

keberhasilan setiap guru, staf tata usaha dan bahkan sampai pada
peserta didik di sekolahnya, menghormati semua warga sekolah,
membangun kepercayaan diri warga sekolah, memfasilitasi warga
293
294
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belajar mengembangkan diri, dan mengajari bagaimana meningkatkan
kemampuan warga sekolah dalam mencapai visi secara konstan, 5)
berpengetahuan yang luas terbukti kepala sekolah sudah tamatan S.2
dan mampu menjadikan sekolahnya menjadi sekolah yang favorit 6)
mengubah visi kedalam aksi 7) berhubungan baik kepada siapapun dan
8) bertanggungjawab.295
Selain peran diatas kepala sekolah pada ketiga sekolah tersebut
juga sebagai pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh dan fatanah serta
memiliki niat yang ikhlas diterapkan Kepala SMA Negeri 12 Merangin,
SMA Negeri 1 Batang Hari dan SMA Negeri 3 Kota Jambi dengan
kekeluargaan dan semangat bermusyawarah yang berdasarkan tauhid
keimanan kepada Allah SWT Sehingga budaya sekolah bisa dibina dan
bisa tertanam di SMA Negeri 12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari dan
SMA Negeri 3 Kota Jambi yaitu semua hasil karya, rasa dan cipta warga
Sekolah yang berdasarkan nilai (values) dan norma yang ada mencakup
didalamnya

pengetahuan,

pelaksanaan

ibadah,

kesenian,

moral,

peraturan dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh
warga Sekolah yang berdasarkan nilai (values) sebagai kekuatan yang
menggerakkan dan mengendalikan perilaku warga Sekolah dan perekat
yang menyatukan setiap unsur Sekolah.
Pembinaan yang dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
tersebut melalui misi yang sudah disampaikan penerapannya berdasarkan
hasil observasi296 yang dilakukan oleh peneliti yaitu: a) Menanamkan dan
mengembangkan nilai-nilai Islami pada siswa, guru dan karyawan hal ini
tampak oleh peneliti dalam pelaksanaan proses belajar mengajar,
pelaksanaan sholat zhuhur berjamaah secara berkelanjutan dan terus
menerus, pelaksanaan ibadah sholat sunat dhuha, kegiatan dan praktek
seni budaya Islam dengan group nasyid dan kaligrafi. b) Membudayakan
sikap dan prilaku yang Islami bagi semua komponen sekolah, hal ini
295
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tampak di Sekolah Menengah Atas Negeri tersebut siswa-siswi apabila
bertemu dengan Guru selalu menyapa dengan salam dan mencium
tangan Gurunya sebagai tanda penghormatan dan patuh kepada Guru
serta memberi salam kepada tamu. Budaya menjaga kebersihan
diterapkan dengan baik di Sekolah Menengah Atas Negeri tersebut, hal ini
juga

dipertegas

gurunya

siswa-siswi

diharuskan

untuk

menjaga

kebersihan karena kebersihan adalah kunci keberhasilan, kenyamanan
dan keindahan dalam proses belajar mengajar dan berinteraksi soaial.”297
c) Mengembangkan budaya yang berorientasi pada kualitas dalam setiap
aktifitas pendidikan, hal ini tampak dari pelaksanaan manajemen belajar
yang baik dan menajemen pelayanan yang santun dan ramah. d)
Mengembangkan wawasan dan kompetensi peserta didik dibidang ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan tidak melepaskan nilai-nilai ajaran
islam dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. e) Menampilkan citra
positif

sekolah

pada

masyarakat.

f)

Mengembangkan

metode

pembelajaran yang mampu menumbuh kembangkan potensi diri peserta
didik agar menjadi pribadi-pribadi yang mandiri yang ditandai oleh
kemampuan berfikir logis, kritis dalam menemukan, menganalisis dan
memecahkan masalah. g) Mengembangkan budaya belajar baik tenaga
pendidik maupun peserta didik untuk menjadi seorang pelajar sepanjang
hayat yang ditandai dengan meningkatnya kegemaran membaca dan
menulis. h) Mengembangkan potensi akademik, vokasional dan estetika
yang dimiliki siswa menjadi sebuah kopetensi kecakapan hidup (Life Skill).
I) menanamkan jiwa kewirausahaan j) menerapkan sistem teknologi dan
terampil berbahasa, k) dan memiliki integritas.
Terwujudnya kepemimpinan visioner dalam pembinaan budaya
sekolah di SMA Negeri Provinsi jambi diatas disebabkan oleh hal berikut:
1) Bertambahnya jumlah anggota sekolah.
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proses keberhasilan proses belajar mengajar dan interaksi sosial yang baik.
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2) Keyakinan anggota terhadap nilai-nilai yang dianut oleh warga
sekolah.
3) Keteladanan pemimpin sekolah.
4) Penghargaan yang maksimal terhadap prestasi kerja anggota.
5) Pendelegasian yang proporsional dan profesional.
6) Pengembangan kesejahteraan anggota.
7) Adaptabilitas yang mengakar dari anggota terhadap tata kerja dan
8) sistem nilai yang dianut dalam berorganisasi.
Budaya sekolah mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya
mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi budaya sekolah juga dapat
menghambat perkembangan sekolah. Berikut ini dikemukakan peran
budaya sekolah terhadap sekolah, anggota organisasi, dan mereka yang
berhubungan dengan sekolah yaitu Identitas suatu sekolah, Menyatukan
organisasi, Reduksi konflik, Komitmen kepada anggota sekolah, Reduksi
ketidakpastian, Menciptakan konsistensi, Motivasi, Kinerja sekolah,
Keselamatan kerja, Sumber keunggulan kompetitif.
Kepemimpinan visioner merupakan kemampuan menciptakan dan
mengartikulaikan visi yang realistis, dapat dipercaya, dan menarik tentang
masa depan organisasi atau unit organisasi yang terus tumbuh dan
meningkat dibanding saat ini. visi ini memiliki gambaran yang jelas dan
mendorong, yang menawarkan cara yang inovatif untuk memperbaiki,
yang mengakui dan berdasarkan tradisi serta terkait dengan tindakantindakan yag dapat diambil orang untuk merealisasikan perubahan.
Budaya membedakan sekolah yang satu dengan yang lain dalam
cara berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya
mengikat anggota kelompok individu menjadi satu kesatuan pandangan
yang menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak. Seiring
dengan bergulirnya waktu, budaya pasti terbentuk dalam sekolah dan
dapat pula dirasakan manfaatnya dalam memberi kontribusi bagi
efektivitas organisasi secara keseluruhan.
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Kemudian

pemimpin

bertanggung

jawab

untuk merangsang

perubahan di lingkungan internal. Oleh karena itu seorang pemimpin
visioner harus mampu merubah membina budaya sekolah agar dapat
menyesuaikan diri terhadap perubahan guna mewujudkan visi masa
depan bersama-sama. Budaya yang merangsang perubahan dan inovasi,
sehingga visi baru tidak terlihat sebaai sesuatu yang asing tetapi lebih
sebagai bagian dari evolusi yang continue dalam suatu organisasi.
Analisis Hasil Penelitian Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Merangin

Uraian hasil temuan penelitian di atas menjelaskan tentang

kepemimpinan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
dalam pembinaan budaya Sekolah , yaitu: 1) Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 12 Merangin sebagai pencipta visi dan merubah kedalam
aksi, 2) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin memiliki
sensitivitas terhadap pengembangan lembaga, 3) Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin mengembangkan visi bersama antar
komunitas lembaga, 4) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Merangin mendistribusikan peran kepemimpinan, 5) Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin mengembangkan kultur Sekolah, 6)
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin melakukan usahausaha restrukturisasi di Sekolah, 7) Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin memberi teladan dan memberdayakan bawahan, 8)
Kepala Sekolah Menengah Atas 12 Merangin membina budaya sekolah,
9) dan membudayakan jiwa kewirausahaan.
Penerapan kepemimpinan visioner yang dilakukan Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin dapat membina budaya Sekolah,
yaitu 1) Hasil budaya Sekolah berupa Tata Tertib dan Tata Krama Siswa
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin dibuat berdasarkan
keyakinan, 2) Hasil budaya dari Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
12 Merangin berupa kebijakan dapat menjadi kebiasaan yang dipatuhi
oleh seluruh warga Sekolah pelaksanaan budaya relegius (sholat dzuhur
berjamaah, budaya salam, menjaga kebersihan lingkungan dan disiplin),
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3) Norma dan kebiasan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
yang dibentuk, diperkuat dan dipelihara melalui pimpinan dan guru-guru di
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin serta budaya Sekolah
berpengaruh tidak hanya pada kegiatan warga Sekolah

tetapi juga

motivasi dan semangatnya.
Sesuai dengan yang disampaikan Koentjaraningrat menyebutkan
unsur-unsur universal dari kebudayaan adalah 1) sistem religi dan
upacara keagamaan, 2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, 3) sistem
pengetahuan, 4) bahasa, 5) kesenian, 6) sistem mata pencaharian hidup,
dan 7) sistem teknologi dan peralatan. 298 Budaya itu paling sedikit
mempunyai tiga wujud, yaitu kebudayaan sebagai 1) suatu kompleks ideide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, 2) suatu
kompleks aktivitas kelakukan dari manusia dalam masyarakat, dan 3)
sebagai benda-benda karya manusia.299
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin termasuk Sekolah
yang sudah berkembang dengan ketersediaan fasilitas yang sudah
lengkap hanya tinggal penambahan saja, jumlah guru yang sudah mulai
terpenuhi walaupun sebagian ada yang honorer, tidak hanya dari aspek
kuantitas tetapi dari aspek kualitas sudah sangat mampu karena beberapa
guru sudah ada yang Magister (S2) termasuk kepala Sekolah nya.
Sesuai dengan konsep kepemimpinan visoner Kepala Sekolah
dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Kepala Sekolah yang dapat
menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan secara realistik serta
menarik tentang masa depan organisasi yang terus tumbuh dan
meningkat.
Teori Kepemimpinan Visioner atau Visionary Leadership muncul
sebagai respon dari statement the only thing of permanent is change

298

Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. (Jakarta: Gramedia,
1989), Hlm, 74.
299 Madyo Ekosusilo, Hasil Penelitian Kualitatif Sekolah Unggul Berbasis Nilai: Studi Multi
Kasus di SMAN 1, SMA Regina Pacis, dan SMA al-Islam 01 Surakarta, (Sukoharjo:
UNIVET Bantara Press, 2003), Hlm. 10.
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(Satu-satunya yang permanen adalah perubahan) yang menuntut
pemimpin memiliki kemampuan dalam menentukan arah masa depan
melalui visi. Visi merupakan idealisasi pemikiran pemimpin tentang masa
depan organisasi yang shared dengan stakeholders dan merupakan
kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya
yang maju dan antisipatif terhadap persaingan global. Benis dan Nanus,
mendefinisikan kepemimpinan visioner adalah suatu gambaran mengenai
masa depan yang kita inginkan bersama.300
Kemajuan yang dicapai Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Merangin sesuai dengan teori visioner. Pemimpin memotivasi dan
mengilhami

atau

menginspirasi

orang

dengan

membina

anggota

kelompok memahami potensinya untuk kemudian di praktek menjadi
perilaku nyata dalam rangka penyelesaian tugas pokok dan fungsi dalam
kebersamaan.
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin walaupun sekolah
umum tetapi memiliki nuansa yang Islami di dalam kelas dalam proses
belajar mengajar, siswa-siswi dibiasakan untuk berdoa sebelum pelajaran
dimulai,

para

guru

dalam

penyampaian

materi

pelajaran

selalu

mengkorelasikan dan mengintegrasikan dengan ajaran-ajaran Islam
dalam Al-Quran dan Hadist. Di luar kelas siswa-siswi aktif melaksanakan
ibadah sholat zhuhur berjamaah dengan para guru, siswa-siswi aktif
melaksanakan ibadah sholat sunat dhuha, siswa-siswi aktif dalam
organisasi internal ke-Islaman dengan melaksanakan kegiatan Peringatan
Hari Besar Islam (PHBI), Group Nasyid. Sesuai dengan wujud dari budaya
menurut Koentjaraningrat, yaitu kebudayaan sebagai suatu kompleks ideide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, suatu
kompleks aktivitas kelakukan dari manusia dalam masyarakat, dan
sebagai benda-benda karya manusia.

300

Andriansyah, Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), Hlm.30.
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Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin menuju kepada
Sekolah yang Mandiri dengan ketersediaan fasilitas Sekolah , para Guru
yang profesional dan ahli serta dalam rangka melakukan peningkatan
kinerja secara berkelanjutan di bidang akademik (academic excellence)
dan di bidang layanan prima (service excellence). Kebijakan Mutu Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin: a) Menerapkan peningkatan kinerja
secara berkelanjutan di bidang akademik (academic excellence) dan di
bidang layanan prima (service excellence), b) Meningkatkan keunggulan
kompetitif berbasis integrasi keilmuan.
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin secara terus menerus
meningkatkan mutu pendidikannya tidak terlepas dari kerja sama yang
dilakukan, visioner sebagai makna orang yang memiliki wawasan ke
depan tentu harus ada kerja sama dengan lembaga lain yang saling
mendukung dan bersama-sama untuk maju, untuk saat ini Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin Kota Jambi Bekerja sama juga
dengan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, UNJA, UNBARI, Hubungan
yang harmonis dengan Kementrian Agama Provinsi Jambi Kota Jambi dan
Kabupaten begitu juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kota dan
Kabupaten di Jambi.
Pemimpin visioner adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh
kedepan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi
bukan untuk saat ini tapi dimasa datang dan harus mengalami perubahan.
Oleh karena itu pemimpin visioner adalah pemimpin yang dapat dikatakan
sebagai pemimpin yang transformasional. Pemimpin visioner adalah agen
perubahan

dan bertindak sebagai katalisator, yaitu memberi peran

mengubah sistem kearah yang lebih baik. Berusaha memberikan reaksi
yang menimbulkan semangat dan daya kerja cepat semaksimal mungkin,
selalu tampil sebagai pelopor dan pembawa perubahan.301
Pemimpin dengan kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan
yang memiliki visi kedepan dan mampu mengidentifikasi perubahan
301

Ibid, Hlm. 78.
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lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut kedalam
organisasi, memelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi
kepada individu-individu karyawan untuk kreatif dan inovatif, serta
membangun team work yang solid; membawa perubahan dalam etos
kerja dan kinerja manajemen;berani dan bertanggung jawab memimpin
dan mengendalikan organisasi.
Stephen P. Robins juga mengatakan bahwa kepemimpinan adalah
kemampuan

memengaruhi

suatu

kelompok

ke

arah

pencapaian(

tujuan).302 Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai
kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain didalam kerjanya
dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk
mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugastugas yang harus dilaksanakannya.

Menurut Stoner semakin banyak

jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin
besar potensi kepemimpinan yang efektif. 303 Setiap pemimpin dipilih
karena dianggap memiliki visi dan misi yang jelas dan sebaiknya
seseorang sulit untuk menjadi pemimpin jika ia dianggap tidak memiliki
visi dan misi yang jelas. Kejelasan visi dan Misi mampu memberi arah
bagi kelanjutan suatu organisasi dimasa yang akan datang.304
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin dengan kemajuan
yang dicapai tidak terlepas peran dari Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin dengan kepemimpinan visioner gaya kepemimpinan
semacam ini akan mampu membawa kesadaran pengikut
memunculkan

ide-ide

produktif,

hubungan

yang

dengan
sinergikal,

kebertanggungjawaban, kepedulian educasional, cita-cita bersama dan
nilai-nilai moral (moral values). Aplikasi gaya kepemimpinan visioner pada
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Stephen P. Robins, Organizations Behavior: Concept, Controversies, Aplication (New
Jersey: Prenuce-Hlml International, Inc,1991), Hlm.354.
303 Nanang Fattah,Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
2008), Hlm. 88.
304 Irham
Fahmi,Manajemen kepemimpinan,Teori dan Aplikasi (Bandung :
Alfabeta,2012),Hlm. 8.
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organisasi-organisasi sekolah sangat ideal. Melalui gaya kepemimpinan
seperti itu, segala potensi organisasi sekolah dapat ditransformasikan
menjadi actual dalam kerangka mencapai tujuan lembaga. Melihat
kesejatian gaya kepemimpinan visioner ini, agaknya ia harus menjadi
basis

kepala

sekolah

dalam

melakukan

transformasi

tugas

kesehariaannya.
Agar menjadi pemimpin yang visioner, maka seseorang harus :
1) Memahami Konsep Visi. Visi adalah idealisasi pemikiran tentang
masa depan

organisasi

yang

merupakan

kekuatan

kunci

bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya dan perilaku
organisasi yang maju dan antisipatif terhadap
sebagai

tantangan

kepemimpinan

zaman.

yang

harus

persaingan global

“Visionary leadership”
dimiliki

adalah

visi

berdasarkan rambu-rambu

tersebut di atas untuk mewujudkan sekolah yang bermutu.
2) Memahami Karaktersitik dan

Unsur Visi.

Suatu

visi memiliki

karakteristik sebagai berikut: (a) memperjelas arah dan tujuan,
mudah dimengerti dan diartikulasikan, (b) mencerminkan cita-cita
yang

tinggi

dan

menetapkan standar

of

excellence,

(c)

menumbuhkan inspirasi, semangat, kegairahan dan komitmen, (d)
menciptakan makna bagi anggota organisasi, (e) merefleksikan
keunikan atau keistimewaan organisasi, (f) menyiratkan nilai-nilai
yang dijunjung tinggi oleh organisasi, (g) konstektual dalam arti
memperhatikan secara

seksama

hubungan

organisasi

dengan

lingkungan dan sejarah perkembangan organisasinya.
3) Memahami Tujuan Visi. Visi yang baik memiliki tujuan utama
yaitu:

(a) memperjelas

arah

umum

perubahan

kebijakan

organisasi, (b) memotivasi karyawan untuk bertindak dengan arah
yang

benar,

(c)

membantu

tindakan tertentu dari orang

305Engkoswara

proses mengkoordinasi tindakan-

yang berbeda-beda.305

dan Aan Komariah, Ibid, Hlm. 195.
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Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin adalah sudah diterapkan
kepemimpinan visioner a): sebagai Penentu Arah. Kepala sekolah
menyeleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan
lingkungan strategis, untuk menyusun berbagai langkah menuju sasaran
yang dapat diterima sebagai suatu kemajuan riil oleh semua warga
sekolah. selain meningkatkan kegiatan akademis, olahraga dan agama
kepala sekolah juga menerapkan prinsip kewirausahaan ini sejalan
dengan misi yang dibuat contohnya sekolah tersebut ada budi daya
ikan.306 b): Agen Perubahan. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk
merangsang perubahan di sekolah, misalnya kinerja guru dan tata usaha
sekolah, sumber daya dan fasilitas yang sudah bagus, sehingga
memungkinkan pencapaian sebuah visi di masa depan. Kemudian
mempromosikan best
memberdayakannya

practies guru
dalam

dalam

organisasi

waktu

sekolah

upacara

seperti

dan

mengikuti

pelatihan, seminar dan kerjasama dengan guru yang lain. 307 c): Juru
Bicara. Kepala sekolah tersebut, sebagai seorang pembicara yang
terampil, pendengar yang penuh perhatian dan pelaksana sekolah
kemudian

menjadi promotor dan

negosiator bagi

sekolah

yang

dipimpinnya kepada pihak luar dan kepala sekolah juga menjadi
negosiator utama dalam berhubungan dengan pihak lain dalam
pembentuk jaringan hubungan eksternal, guna menghasilkan gagasan,
sumber daya, dukungan, atau informasi yang bermanfaat bagi kemajuan
sekolah yang dipimpinnya seperti kepala sekolah melakukan kerjasama
dengan banyak pihak.3084):Coach (Pelatih), Kepala sekolah SMA Negeri
12 merangin adalah pembentuk tim yang memberdayakan semua warga
sekolah dalam organisasi sekolah “menghidupkan visi”, dan karenanya
berperan sebagai mentor dan teladan dalam berbagai usaha, yang
diperlukan untuk merealisasikan berbagai usaha yang diperlukan untuk
306

Observasi di SMA Negeri 12 Merangin, 4 September 2017.
Observasi di SMA Negeri 12 Merangin, 4 September 2017.
308 Observasi di SMA Negeri 12 Merangin, 4 September 2017.
307
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merealisasikan visi tersebut. Untuk menjadi seorang pelatih yang efektif,
tiga kepala sekolah memberi tahu semua warga sekolah, apa artinya visi
bagi kepala sekolah dan warga sekolah, dan apa yang akan dilakukan
untuk merealisasikannya. Kemudian Kepala sekolah juga menghargai
keberhasilan setiap guru, staf tata usaha dan bahkan sampai pada
peserta didik di sekolahnya, menghormati semua warga sekolah,
membangun kepercayaan diri warga sekolah, memfasilitasi warga
belajar mengembangkan diri, dan mengajari bagaimana meningkatkan
kemampuan warga sekolah dalam mencapai visi secara konsisten.
Kepala SMA Negeri 12 Merangin sekiranya dapat menerapkan
komunikasi yang baik untuk menjaga komunikasi yang lebih baik kepada
bawahannya. Formulasi teori Bass meliputi tiga komponen: karisma,
stimulasi intelektual dan perhatian yang diindividualisasi. 1) Karisma dapat
didefinnisikan

sebagai

proses

seorang

pemimpin

mempengaruhi

pengikutnya dengan emosi-emosi yang kuat sehingga mereka kagum dan
segan

dengan

dirinya.

Karisma

adalah

bagian

terpenting

dari

kepemimpinan visioner karena para pemimpin visioner mempengaruhi
pengikutnya dengan menimbulkan emosi yang kuat dan identifikasi
dengan pemimpin tersebut.
Seorang pemimpin yang memiliki karisma berarti memiliki pengaruh
yang bukan didasarkan atas kewenangan, melainkan atas persepsi para
pengikut bahwa pemimpin tersebut dikaruniai dengan kemampuankemampuan yang luar biasa. Menurut Max Weber, karisma terjadi bila
ada suatu krisis social sehingga muncul seorang pemimpin dengan
kemampuan luar biasa dengan sebuah visi yang radikal yang memberi
pemecahan terhadap krisis tersebut.
2) Stimulasi intelektual ialah proses seorang pemimpin untuk
meningkatkan kesadaran pengikutnya terhadap masalah-masalah dan
mempengaruhi pengikutnya untuk memecahkan masalah-masalah itu
dengan perspektif yang baru. 3) Perhatian yang diindividualisasi ialah
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dukungan, membesarkan hati, dan memberikan pengalaman-pengalaman
kepada pengikutnya untuk lebih berprestasi.309
Banyak

hasil-hasil

studi

yang

menunjukkan

bahwa

gaya

kepemimpinan yang terdapat dalam setiap organisasi merupakan factor
yang berhubungan dengan produktifitas dan evektivitas organisasi. 310
Pemimpin institusi pendidikan sebenarnya memiliki tanggung jawab berat
untuk menumbuhkan dan membangun komitmen

serta menjadikan

semua aktifitas kerja sebagai sebuah kesadaran bersama untuk
memberikan yang terbaik bagi institusi pendidikan. Tanggung jawab
tersebut membutuhkan usaha keras dan cerdas untuk mengembangkan
dan menyiasati segala kemungkinan negative yang mungkin terjadi,
seperti menurunnya mutu input, proses dan output terhadap institusi
pendidikan akibat mis-manajemen pimpinan, demikian halnya image
negative seperti tidak antusiasnya masyarakat untuk menyekolahkan
anaknya pada jenis atau institusi pendidikan tertentu.311
Sifat-sifat seorang visioner, selain dia mampu melihat dan
memanfaatkan peluang-peluang di masa depan ia juga memiliki prinsip
kepemimpinan seperti yang dikemukan Stephen R.Covey tentang
pemimpin yang berprinsip, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a) Selalu belajar
b) Berorientasi pada pelayanan
c) Memancarkan energi positif
d) Mempercayai orang lain
e) Hidup seimbang
f)

Melihat hidup sebagai petualangan

g) Sinergistik

309 Husain

Usman, Op. Cit, Hlm. 323-324.
Manajemen Berbasis Sekolah, konsep, Strategi, dan Implementasi (Bandung
: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 117.
311 Mulyono,Op. Cit, Hlm. 133.
310 Mulyasa,
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h) Selalu berlatih untuk memperbaharui diri agar mampu mencapai
prestasi yang tinggi.312
Walaupun masih banyak hal yang harus dipelajari mengenai
kepemimpinan visioner yang dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin, terdapat cukup banyak pemusatan pandangan dalam
temuan-temuan

dari

jenis

penelitian

berbeda

untuk

menyatakan

menyatakan beberapa pedoman tentatif bagi para pemimpin yang
berusaha untuk menginspirasikan dan memotivasi pengikut. Pedoman itu
didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang meliputi:
a. Menyatakan misi yang jelas dan menarik Para pemimpin visioner
memperkuat visi yang ada atau membangun komitmen terhadap visi baru.
Sebuah visi yang jelas mengenai apa yang dapat dicapai organisasi atau
akan jadi apakah sebuah organisasi itu akan membantu orang untuk
memahami tujuan, sasaran dan prioritas dari organisasi. Hal ini
memberikan makna pada pekerjaan, berfungsi sebagai sebuah sumber
keyakinan diri dan memupuk rasa tujuan bersama. Akhirnya, visi
membantu memandu tindakan dan keputusan dari setiap anggota
organisasi, yang amatlah berguna saat orang-orang atau kelonpok
diberikan otonomi dan keleluasaan yang cukup besar dalam keputusan ke
pekerjaan mereka.
Keberhasilan dari sebuah visi bergantung pada bagaimana baiknya
hal ini disampaiakan kepada orang. Hal ini harus disampaikan berulang
kali pada setiap kesempatan dan dalam cara-cara yang berbeda. Bertemu
dengan orang-orang secara langsung untuk menjelaskan visi itu dan
menjawab pertanyaan tentangnya. Barangkali lebih efektif daripada
bentuk komunikasi lainnya. Saat digunakan bentuk komunikasi yang tidak
terlalu interaktif (misalnya, surat atau pesan email kepada pengikut,
artikel newsletter, konferensi berita yang disiarkan ditelevisi, pidato yang
direkam di kaset video), amatlah berguna untuk memberikan kesempatan

312

Engkoswara dan Aan Komariah, Hlm. 197-198.
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kepada pengikut untuk mengajukan pertanyaan setelahnya (misalnya,
menggunakan email, hotline, pertemuan terbuka, atau kunjungan ke
pertemuan).
Aspek ideologis dari sebuah visi dapat dikomunikasikan dengan
lebih jelas dan persuasif dengan bahasa emosional yang pernuh warna
yang meliputi perumpamaan yang hidup, metafora, anekdot, cerita, simbol
dan slogan. Metafora dan analogi amatlah efektif saat membangkitkan
imajinasi dan melibatkan para pendengarnya dalam upaya untuk
memahaminya. Anekdot dan cerita lebih efektif jika mereka lebih efektif
jika mereka meminta simbol yang memiliki akar budaya yang dalam,
seperti pahlawan legendaries, tokoh yang keramat dan cobaan berat dan
kemenangan historis. Gaya berbicara yang dramatis dan ekspresif
memperbesar penggunaan bahasa yang penuh warna dalam melakukan
daya tarik emosional. Pendirian dan intensitas perasaan disampaikan
dengan suara si pembaca, ekspresi wajah, sikap dan gerak tubuh.
Penggunaan sajak, ritme dan pengulangan kata-kata dan kalimat penting
dapat membuat visi tersebut menjadi lebih berwarna dan menarik.
b. Menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai. Tidaklah
cukup hanya menyampaikan sebuah visi yang menarik; pemimpin juga
harus meyakinkan para pengikut bahwa visi itu memungkinkan. Amatlah
penting untuk membuat hubungan yang jelas antara visi itu dengan
sebuah strategi yang dapat dipercaya untuk mencapainya. Hubungan ini
lebih mudah dibangun jika strateginya memiliki beberapa tema jelas yang
relevan dengan nilai bersama dari para anggota organisasi.
Tema-tema memberikan label untuk membantu orang memahami
hal-hal dan permasalahan. Jumlah tema haruslah cukup banyak untuk
memfokuskan perhatian pada permasalahan penting, tetapi tidak terlalu
besar hingga menyababkan kebingungan dan membuang energi. Tidak
terlalu perlu untuk menyajikan sebuah rencana yang teliti dengan langkah
tindakan yang rinci. Para pemimpin tidak boleh berpura-pura mengetahui
semua jawaban tentang bagaimana mencapai visi itu, tetapi malahan
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harus memberitahu para pengikut bahwa mereka akan memiliki sebuah
peran penting dalam menemukan tindakan khusus apa yang diperlukan.
Strategi untuk mencapai visi itu paling mungkin berbentuk
persuasif saat strateginya tidak konvensional namun terus terang. Jika
sederhana atau konvensional strategi itu tidak akan mendatangkan
keyakinan ada pemimpin, khususnya saat terdapat sebuah krisis.
c. Bertindak secara optimis. Para pengikut tidak akan meyakini
sebuah visi kecuali pemimpinnya memperlihatkan keyakinan diri dan
pendirian. Adalah penting untuk tetap optimis tentang kemungkinan
keberhasilan kelompok itu dalam mencapai visinya, khususnya di
hadapan

halangan

dan

kemunduran

sementara.

Keyakinan

dan

optimisme seorang manajer dapat amat menular. Amatlah baik untuk
menekankan pada apa yang telah dicapai sejauh ini daripada berapa
banyak lagi yang harus dilakukan.
Amatlah baik untuk menekankan pada apa yang telah dicapai
sejauh ini daripada berapa banyak lagi yang harus dilakukan. Amatlah
baik untuk menekankan aspek positif dari visi itu daripada halangan dan
bahaya yang akan dihadapi. Keyakinan diperlihatkan baik dalam
perkataan maupun tindakan. Kurangnya keyakinan diri dicerminkan dalam
bahasa yang tentatif dan beberapa isyarat non verbal.
d. Memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut. Pengaruh yang
memberikan
bawahan

motivasi

dari

sebuah

visi

tergantung

pada

dimana

yakin akan kemampuan mereka untuk mencapainya. e.

Menggunakan tindakan dramatis dan simbolis untuk menekankan nilainilai penting. Sebuah visi diperkuat dengan perilaku kepemimpinan yang
konsisten dengannya. Perhatian akan nilai atau sasaran diperlihatkan
dengan cara bagaimana seorang manajer menghabiskan waktunya,
dengan keputusan alokasi sumber daya yang dibuat saat terdapat
pertukaran antar sasaran, dengan pertanyaan yang ditanyakan manajer,
dan dengan tindakan apa yang dihargai oleh manajer tersebut. Tindakan
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dramatis dan jelas terlihat merupakan cara efektif untuk menekankan nilai
penting.
Tindakan simbolis untuk mencapai sebuah sasaran penting atau
mempertahankan sebuah nilai penting akan lebih mungkin memberikan
pengaruh saat manajer itu membuat resiko kerugian pribadi yang cukup
besar, membuat pengorbanan diri, atau melakukan hal-hal yang tidak
konvensional. Pengaruh dari tindakan simbolis makin meningkat saat
mereka menjadi subjek dari cerita dan mitos yang tersebar di antara para
anggota organisasi dan diceritakan kembali terus menerus secara
bertahun-tahun kepada karyawan baru.
f. Memimpin dengan memberikan contoh. Satu cara seorang
pemimpin dapat mempengaruhi komitmen bawahan adalah dengan
menetapkan sebuah contoh dari perilaku yang dapat dijadikan contoh
dalam

interaksi

keseharian

dengan

bawahan.

Memimpin

dengan

memberikan contoh terkadang disebut “pembuatan model peran”. Ini
amatlah penting untuk tindakan yang tidak menyenangkan, berbahaya,
tidak konvensional, atau kontroversial. Seorang pemimpin yang meminta
bawahan untuk mengamati standar tertentu juga harus mengamati
standar yang sama. Seorang pemimpin yang meminta bawahan untuk
membuat pengorbanan khusus harus menetapkan sebuah contoh dengan
melakukan hal yang sama.
g. Memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk mencapai
visi itu. Sebuah bagan penting dari kepemimpinan visioner adalah
memberikan kepercayaan kepada orang-orang untuk mencapai visi itu.
Pemberian kepercayaan berarti mendelegasikan kewenangan untuk
keputusan tentang bagaimana melakukan pekerjaan kepada orang-orang
dan tim. Ini berarti meminta orang untuk menentukan sendiri cara terbaik
untuk

menetapkan

strategi

atau

mencapai

sasaran,

bukannya

memberitahu mereka secara rinci tentang apa yang harus dilakukan.
Peneliti menemukan bahwa kepala Sekolah Menengah Atas Negeri
12 Merangin dalam penelitian ini telah menjalankan peran-perannya
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secara aktif dan optimal sehingga bisa melakukan pembinaan budaya
Sekolah . Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin yang aktif
tersebut ditandai dengan aktifnya menjalin hubungan dengan civitas
akademika, aktif melakukan interaksi dan komunikasi dengan civitas
akademika maupun stakeholder, aktif mengetahui dan memahami
lingkungan organisasinya secara menyeluruh dan aktif melakukan tugastugasnya sebagai pemimpin dan komunikasi kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 12 Merangin yang baik juga.
Sesuai dengan teori Keith dan Girling

313

mengatakan bahwa

kepemimpinan berkenaan dengan hubungan antara pemimpin dan
pengikut dengan menggunakan power, visi, dan pengaruh untuk
mencapai kesuksesan bagi manajer dalam tugasnya. Sedangkan Evans’
dalam Turney et al.314 berpendapat bahwa kepemimpinan adalah proses
memengaruhi seseorang dalam kelompok untuk mencapai tujuan
organisasi. Lebih dari itu, Mulyasa315 berpendapat bahwa kepemimpinan
dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memengaruhi orang-orang yang
diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi.
“Kepemimpinan merupakan aktivitas manajerial yang penting di
dalam setiap organisasi khususnya dalam pengambilan kebijakan dan
keputusan sebagai inti dari kepemimpinan.” 316 Oleh sebab itu, berjalan
atau tidaknya proses manajemen dalam suatu organisasi banyak
tergantung dengan pemimpinnya. Pemimpin berupaya semaksimal
mungkin untuk memotivasi, memengaruhi, membina, dan mengarahkan
pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain pemimpin
menggerakkan sumber daya yang ada agar tujuan dapat tercapai. “Inti
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Sherry Keith dan R. H. Girling, Education, Management, and Participation (Boston:
Allyn and Bacon, 1995), Hlm. 57.
314 C. Turney, et al., The School Manager (Sydney: Allen & Unwin, 1992), Hlm. 48.
315 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah:
Konsep, Strategi, dan Implementasi
(Ban-dung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm.107.
316 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2006), Hlm.
143.

246

kepemimpinan adalah memengaruhi orang lain atau bawahan.”

317

“Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan
pelaksana

pendidikan,

sehingga

tujuan

pendidikan

yang

telah

ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.”318
Proses pengelolaan itu pada prinsipnya dimulai dari proses
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, pengawasan
dan penilaian atau evaluasi terhadap semua program kerja yang
memerlukan

pengaturan

yang

mengeliminasi pemborosan

baik

oleh

(efisiensi) dan

para

profesional

untuk

memaksimalkan tingkat

pencapaian (keefektifan) potensi sumber daya yang tersedia.319
Kepemimpinan tidak harus diikat dalam suatu organisasi tertentu.
Melainkan kepemimpinan bisa terjadi di mana saja, asalkan seseorang
menunjukkan kemampuannya memengaruhi perilaku orang-orang lain ke
arah tercapainya suatu tujuan tertentu. Seorang ulama dapat diikuti orang
lain dan memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang di
daerahnya, tidak harus terlebih dahulu diikat oleh aturan-aturan atau
ketentuan-ketentuan organisasi yang sering dinamakan birokrasi.320
Dengan aktifnya mereka menjalankan perannya tersebut pada
akhirnya membentuk pikiran dan perilakunya dalam membina budaya
Sekolah. Fenomena peran yang dimainkan oleh kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Merangin tersebut adalah sejalan dengan
makna peran dalam perspektif interaksionis simbolik karya George
Herbert Mead yang lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis, karena
mereka

memusatkan

perhatiannya

pada

proses

interaksi

yang

memengaruhi perilaku sosial dan lebih memandang individu merupakan
agen yang aktif dalam membentuk perilakunya sendiri.
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Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan (Bandung:
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Selanjutnya kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin
dalam penelitian ini ditemukan mampu dan aktif melakukan interaksi dan
komunikasi dengan orang lain baik internal maupun eksternal dan
membaca simbol-simbol yang telah ditampakkan mereka sehingga
membentuk perilakunya dalam menjalankan perannya.
Seperti yang ditemukan pada situs peran kepemimpinan visioner di
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin dimana dalam melakukan
perannya baik berupa pikiran atau ide atau gagasan maupun perbuatan
dengan memutuskan sesuatu dan bahkan melakukan suatu tindakan
tertentu tidak pernah lepas dari simbol yang diberikan oleh orang-orang di
sekelilingnya. Para bawahan sangat berpengaruh bagi ide yang
dimunculkannya. Ini bukan berarti bahwa ia dikendalikan bawahan
sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan sesuatu. Tetapi
argumen, tindakan dan pendapat bawahan memberikan banyak inspirasi
bagi dirinya untuk memunculkan ide-ide baru yang dirasakan sesuai
dengan kondisi dan situasi serta kebutuhan kemajuan organisasi.
Berdasarkan masukan dari para bawahan, ia membuat keputusan dan
tindakan yang tepat.
Peran kepemimpinan visioner kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Merangin ditemukan bahwa dalam mengambil suatu keputusan
dan tindakan, pemimpin visioner juga memerhatikan simbol yang
diberikan oleh orang lain terutama masyarakat. Simbol itu seringkali
muncul dan ia sangat pandai membaca kebutuhan masyarakat,
kebutuhan bawahan dan kebutuhan lembaga. Simbol-simbol itu menjadi
inspirasi baginya untuk mendapatkan gagasan-gagasan baru yang datang
dari alam pikirannya sendiri.
Jadi kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin di atas
telah mampu menjalankan peran secara aktif dan optimal dalam
memajukan lembaga pendidikannya. Di dalam al-Qur’an hal demikian
disebut sebagai orang (pemimpin) yang mampu bekerja dengan optimal
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dan komitmen terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu sehingga
selaras dengan ihsan (QS. An-Nahl (16) ayat 90).

ۡ َّ ۞إ َّن
َ ع ِن ۡٱلفَ ۡح
َ س ِن َو ِإيتَآَٰي ِٕ ِذي ۡٱلقُ ۡربَى َو َي ۡن َهى
َ ٱْل ۡح
ِ ۡ ٱَّلل َيأ ُم ُر ِب ۡٱل َع ۡد ِل َو
ِ
ِ شا َٰٓ ِء َو ۡٱل ُمن َك ِر َو ۡٱل َب ۡغ ِۚي
َ
ُ يَ ِع
٩٠ َظ ُك ۡم لَعَلَّ ُك ۡم ت َ َذ َّك ُرون
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.321
Keaktifan dan optimalisasi perannya telah membentuk alam pikiran
dan perilakunya kepada perbuatan yang tepat dalam mengambil setiap
keputusan dan tindakan. Mereka menggunakan hasil interaksi dan
komunikasi kepada para bawahan untuk menetapkan suatu kebijakan
yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga banyak menghasilkan
program-program

baru

yang

bermanfaat

bagi

peningkatan

mutu

pendidikan.
Di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin, integritas religius
yang tampak pada budaya Sekolah dapat dilihat dari budaya religius yang
dikembangkan, seperti gerakan salat berjama’ah dengan disiplin, kultum
sehabis salat dzuhur, gerakan membaca Al-Qur’an bagi guru, pegawai
dan siswa, gerakan berdisiplin, gerakan bersedekah, gerakan hidup
bersih, dan sebagainya.
Sedangkan integritas dalam temuan ini menyertakan nilai-nilai
religius yang melekat padanya sehingga memiliki makna perilaku positif
yang didasari kedalaman spiritual sehingga menjadikan Allah SWT
sebagai tempat pengabdian utama sebelum pengabdian kepada sesama.
Temuan ini memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang telah ada
tentang karakteristik pemimpin yang visioner. Seperti disebutkan oleh
Hadari Nawawi yang mensyaratkan seorang pemimpin harus memiliki
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Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.277.
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rasa cinta terhadap kebenaran dan beriman kepada Tuhan.322Ini seperti
yang diungkapkan oleh Ismail Noor yang mengatakan bahwa pemimpin
yang memiliki integritas merupakan syarat kesempurnaan pemimpin.
Pemimpin berintegritas digolongkan sebagai pemimpin-abdi, yakni dia
menjadi hamba hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa. Bertindak sebagai
khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Akuntabilitasnya bersifat umum dan
holistis.323
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Merangin mampu
melakukan pembinaan karena memiliki visi dan misi, program kerja,
kharisma kepemimpinan dan mampu mengelola serta memberi motivasi
dan semangat kepada bawahannya. Ini berarti mendorong bawahan untuk
mengusulkan solusi masalah dan mendukung bawahan yang memegang
tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Memberikan
kewenangan atas bagaimana pekerjaan itu dilakukan sehingga orang
memiliki lebih banyak keleluasaan. Akhirnya, memberikan kewenangan
berarti memberikan sumber daya yang memadai bagi bawahan untuk
menjalankan sebuah tugas dimana mereka diberikan tanggung jawab.

Analisis Hasil Penelitian Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari Dari hasil temuan peneliti Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari adalah kepemimpinan visioner, dengan banyaknya
kendala yang dihadapi Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang
Hari dapat diatasi dengan baik dan memberikan perubahan untuk
membina budaya Sekolah dengan memiliki indikator: 1) Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari mengubah visi kedalam aksi, 2)
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari memiliki sensitivitas
terhadap pengembangan lembaga, 3) Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari kredibel 4) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari mendistribusikan peran kepemimpinan, 5) Kepala Sekolah
322
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Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari mengembangkan kultur Sekolah , 6)
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari melakukan usahausaha restrukturisasi di Sekolah , memberi teladan dan memberdayakan
bawahan, berani, pengetahuan yang luas motivasi yang tinggi, Membagun
hubungan dan bertanggung jawab, menerapkan sistem teknologi dan
terampil berbahasa.
Peningkatan budaya Sekolah

yang dilakukan Kepala Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari: 1) Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari membentuk keyakinan dengan percaya diri, kerja
keras dan memberikan hasil perubahan yaitu kemajuan baik dari aspek
proses belajar mengajar dan ketersediaan fasilitas, 2) kebijakan, norma
dan kebiasan dalam Sekolah

yang dapat dibentuk, diperkuat dan

dipelihara melalui pimpinan dan guru-guru di sekolah serta budaya
Sekolah berpengaruh tidak hanya pada kegiatan warga Sekolah tetapi
juga motivasi dan semangatnya dengan penerapan tata tertib dan tata
krama siswa dengan baik, sesuai dengan teori Koentjaraningrat. 324
Budaya itu paling sedikit mempunyai tiga wujud, yaitu kebudayaan
sebagai 1) suatu kompleks ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma,
peraturan dan sebagainya, 2) suatu kompleks aktivitas kelakukan dari
manusia dalam masyarakat, dan 3) sebagai benda-benda karya
manusia.325
Aspek visioner yang dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
walaupun dapat berkembang dengan baik dikarenakan masyarakat masih
menaruh harapan besar untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang
Hari dengan menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari tanpa harus pergi lagi ke Kota lain untuk sekolah.
Selain itu ketersediaan fasilitas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1
324
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Batang Hari cukup baik kecuali masih ada yang masih kurang seperti
perbaikan Laboratorium dan infokus.
Banyak perubahan yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Batang Hari sampai perubahan tersebut menjadi tradisi yang disertai
dengan adanya kesadaran dalam menjalankannya; dimulai dari menjaga
lingkungan Sekolah agar tetap bersih dan rapi, siswa-siswi diharuskan
mampu memimpin pembacaan Surat Yasin, Tahlil dan Takhtim serta
praktek sholat jenazah. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
sangat mengedepankan kerja sama antara Komite Sekolah , Kepala
Sekolah , Para Guru, Karyawan dan siswa-siswi tentunya untuk samasama memajukan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari selalu
memberikan motivasi, semangat dan peduli yang tinggi kepada seluruh
warga Sekolah dengan pemberian perhatian, tegas dalam menyampaikan
peraturan yang harus di tegakkan dan sama-sama membangun Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari sehingga Alhamdulillah Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari mendapatkan Akreditasi A.
Pencapaian visi dan misi Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari, sesuai dengan kenyataan yang ada sudah banyak terwujud,
terwujudnya manusia yang Islami, Cerdas, Unggul dalam prestasi,
hasanah dalam prilaku serta trampil dan mandiri, seperti: untuk
mewujudkan manusia yang Islami tentunya harus ada programnya yang
diterapkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari yaitu
diharuskan kepada siswa-siswi mampu memimpin wirid Yasin Tahlil
Takhtim Doa, menghafal Asmaul Husna.
Selain itu untuk mewujukan manusia yang cerdas unggul dan
prestasi

program

yang

dilakukan

dengan

proses

belajar

yang

menyenangkan tetapi tetap disiplin. Untuk prestasi Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batang Hari Juara 1 Gadis dan bujang Batang Hari, Juara 2
Muspus Kabupaten, Juara 1,2dan 3 pada FLS2N dan Juara 1,2,3 pada
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O2SN dan lain-lain serta Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang
Hari ditunjukkan sebagai Ketua K3M (Kelompok Kerja Kepala Sekolah ).”
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari, 1) Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari orangnya baik, tegas dan lembut
dalam menyampaikan peraturan kepada para siswa, 2) Kemajuan yang
saya alami selama kepemimpinan dari Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Batang Hari yaitu kelas menjadi bagus, rapi dan bersih serta ada
pengelolaan tamannya juga, 3) Untuk aspek kekurangan yaitu infokus,
LCD dan Laboratorium Komputer sedangkan kekurangan guru ketika
menyampaikan

materi

pembelajaran

terkait

mengenai

manajemen

waktunya terkadang terlambat.
Apa yang telah dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari sesuai dengan Kepemimpinan dalam prespektif Islam sudah
diterapkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai
seorang visioner ditandai dengan adanya visi kebesaran/keagungan, misi
agung di muka bumi, tujuan, sasaran dan target yang telah dicapai dalam
menyampaikan risalah Islam, rencana tindakan yang telah dibuat dengan
matang, dan ajaran untuk membangun kekhalifahan.326
Pemimpin yang melayani memiliki sepuluh karakteristik yang
dilakukan dalam peran sebagai pemimpin: Mendengarkan, Empati,
Penyembuhan, Kesadaran, Persuasi, Konseptualisasi, Tinjauan ke masa
depan,

Pengelolaan,

Komitmen

terhadap

pertumbuhan

orang,

Pembangunan komunitas.327 Pemimpin sebagai penjaga (Guardian) bagi
pengikutnya.

Mereka

menjaga

komunitas

Islam

dari

tirani

dan

penindasan. 328 Pemimpin sebagai penjaga juga mendorong kesadaran
Tuhan

dan

taqwa

(kesalehan),

dan

mempromosikan

keadilan,

kepercayaan dan integrity.329 Dengan kata lain, pemimpin dianggap jujur
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sejauh bahwa ada “konsistensi antara kata dan perbuatan”. Dalam Al
Qur'an, Nabi Musa digambarkan sebagai “yang kuat dan terpercaya” oleh
salah satu gadis muda dan Nabi Yusuf digambarkan sebagai salah satu
yang jujur (Q.S. al-Qashash (28) ayat 26, dan Q.S. Yusuf (12) ayat 46.

ۡ ۡ ٱس ۡت َ ِج ۡر ۖٗهُ إ َّن خ َۡير من
ُ ي ۡٱۡل َ ِم
ۡ ت
٢٦ ين
ِ َقَالَ ۡت إِ ۡح َدى ُه َما َٰٓيَأَب
ُّ ٱست َ َج ۡرتَ ۡٱلقَ ِو
ِ
ِ َ َ
Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. al-Qashash (28) ayat 26).330

ۡ ت ُخ
ُ ٱلصد
ٍ َس ُۢنبُل
ض ٖر
ٖ س ۡبعِ بَقَ َر
ُ ِس ۡبع
ُ يُو
ٞ س ۡب ٌع ِع َج
ُ س
ِ ف أَيُّ َها
َ اف َو
َ ان يَ ۡأ ُكلُ ُه َّن
َ ِيق أ َ ۡفتِنَا فِي
ٖ ت ِس َم
٤٦ َاس لَعَلَّ ُه ۡم يَعۡ لَ ُمون
ٖ س
ِ َّت لَّعَ ِل َٰٓي أ َ ۡر ِج ُع إِلَى ٱلن
َ َِوأُخ ََر يَاب
Artinya: (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru):
"Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami
tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh
tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang
hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orangorang itu, agar mereka mengetahuinya." (Q.S. Yusuf (12) ayat 46).331
Didasari oleh karakter integritas religius, Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Batang Hari dalam penelitian ini menjalankan peranperannya sebagai pemimpin yang visioner. Peran-peran tersebut adalah
penentu arah, perancang, agen perubahan, motivator, juru bicara,
pemecah hambatan dan teladan.
Kepimimpinan visoner Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Batang Hari mengawali dengan mengomunikasikan visi. Masing-masing
kepala Sekolah
Sekolah.

memiliki visi yang jelas dan realistis untuk kemajuan

Mereka

juga

memiliki

kemampuan

yang

baik

dalam

mengomunikasikan visi-visinya kepada seluruh sivitas akademika dan
stakeholder. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
mengomunikasikan visi dan misinya kepada seluruh warga Sekolah .

330
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Kemampuan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari
dalam membangun dan mengomunikasikan visi tersebut sesuai dengan
pendapat Sashkin bahwa salah satu karakteristik pemimpin visioner dan
transformer adalah membangun visi secara jelas serta mengembangkan
metode

untuk

mencapai

visi

tersebut.

332

Demikian

pula

Nanus

menegaskan bahwa kepemimpinan visioner dan transformer adalah
kepemimpinan yang efektif yang memiliki kemampuan mengomunikasikan
visi.333 Dengan kata lain, seorang pemimpin visioner yang sukses harus
mempunyai visi yang jelas dan dapat mengomunikasikan visi tersebut
dengan pihak-pihak lain.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari melakukan
sharing vision, mereka akan terarah dengan jelas tentang tujuan
sekolahnya, karena visi merupakan petunjuk untuk menuju cita-cita. Peran
kepemimpinan transformer sebagai penentu arah seiring dengan firman
Allah tentang peran pemimpin (QS. Al-Anbiya’ (21) : 73 dan as-Sajdah
(32) : 24).

ْٱلز َكو ۖٗةِ َو َكانُوا
َّ صلَوةِ َو ِإيتَا َٰٓ َء
ِ َو َجعَ ۡلنَ ُه ۡم أَئِ َّمة يَهۡ دُونَ بِأَمۡ ِرنَا َوأ َ ۡو َح ۡينَا َٰٓ ِإلَ ۡي ِه ۡم فِعۡ َل ۡٱلخ َۡي َر
َّ ام ٱل
َ َت َو ِإق
٧٣ َعبِدِين
َ لَنَا
Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpinpemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami
wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan
sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka
selalu menyembah.(QS. Al-Anbiya’(21):73).334

٢٤ َصبَ ُرو ۖٗاْ َو َكانُواْ بِايَتِنَا يُوقِنُون
َ َو َجعَ ۡلنَا ِم ۡن ُه ۡم أَئِ َّمة يَهۡ دُونَ بِأَمۡ ِرنَا لَ َّما
Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan
adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. (As-Sajadah (32): 24).335
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Dalam firman Allah tersebut dikatakan “sebagai pemimpinpemimpin yang memberi petunjuk”. Menurut Quraisy Syihab dalam tafsir
al-Mishbah kata a’immah adalah bentuk jamak dari imam seakar dengan
kata amam yang berarti di depan dan umm yang berarti ibu. Siapa yang di
depan biasanya diikuti, atau dirujuk. Imam pun demikian. Ia diteladani
dalam sikap dan perbuatannya. Seorang yang menjadi imam haruslah
memiliki

keistimewaan

melebihi

para

pengikutnya.

Dia

memiliki

kemampuan menjelaskan petunjuk, juga kemampuan mengantar para
pengikutnya menuju arah yang baik.336
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 3 Kota
Jambi sebagai perancang cerdas. Mereka memiliki gagasan-gagasan
hebat yang dirancangnya. Oleh karena itu, sebelum gagasan-gagasannya
dirancang,

mereka

melakukan

langkah-langkah

pembentukan

tim,

mengidentifikasi dan menganalisis masalah untuk mengetahui kelebihan
dan kelemahan lembaga, serta besaran potensi yang dimilikinya, dan
menentukan serta mempersiapkan program-program yang akan disusun
dalam rencana-rencananya. Hal ini supaya rancangan yang akan disusun
sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat.
Langkah-langkah yang ditempuh oleh mereka sebagai perancang,
yakni setelah pembentukan tim, ia mengidentifikasi masalah melalui
pemetaan dan tes kualifikasi dan mengidentifikasi masalah melalui
laporan-laporan para anggota tim yang kemudian dianalisis dan
ditentukan kebutuhannya oleh pimpinan.
Hasil

rancangan

yang

ditunjukkan

mereka

berupa

adanya

rancangan pengembangan SDM guru dan pegawai dengan pembinaan
intensif dan pendampingan pakar, rencana menjaring siswa baru yang
berkualitas melalui tes psikologi dan akademik, rencana mengintegrasikan
kurikulum Sekolah , rencana mengembangkan metode pembelajaran yang
336
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kreatif, aktif, inovatif dan efektif yang berpusat pada siswa, rencana
mengoptimalkan fungsi media, sarana dan prasarana dengan pendataan
dan pemeliharaan, dan menambah media baru, rencana melengkapi
sumber pembelajaran, rencana membuat sistem penilaian dan evaluasi
yang lebih baik, dan rencana membenahi administrasi Sekolah yang lebih
jelas, lengkap dan transaparan. Semuanya telah tertulis dan terencana
dengan baik dan sistematis di dalam buku pedoman manajemen dan
rencana kerja Sekolah .
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 3 Kota
Jambi dalam penelitian ini menurut teori Trilogi Juran telah menjalankan
proses-proses/langkah

universal,

pelanggannya,

menentukan

(2)

yaitu

:

(1)

kebutuhan

menentukan
pelanggan,

siapa
(3)

mengembangkan keistimewaan produk yang menanggapi kebutuhan
pelanggan, (4) mengembangkan proses yang dapat menghasilkan
keistimewaan produk, (5) mentransfer rencana yang dihasilkan ke dalam
tenaga operasi. 337 Langkah pertama menentukan pelanggannya yaitu
pelanggan internal dan eksternal. Langkah kedua menentukan kebutuhan
pelanggan melalui identifikasi masalah. Langkah ketiga mengembangkan
keistimewaan produk yaitu program-program apa yang ingin dirancang
yang disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun langkah keempat dan
kelima merupakan proses mewujudkan rancangan.
Menurut Sudarwan Danim, pemimpin yang efektif salah satu
syaratnya adalah kemampuan menjadi perencana atau organisator. 338
Sebagai perencana, ia dapat melihat apa yang perlu dilakukan serta
membantu tim merencanakan dan mengatur agar apa yang dilakukan
mencapai hasil sesuai dengan sasaran.339
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Menurut Rivai, perancang yang hebat mesti memiliki kecerdasan
ruhaniah yang hebat pula, 340 karena menjadi perancang sangat berkait
dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang ada di dalam pikirannya.
Semakin bagus rancangan-rancangan yang dibuat oleh pemimpin berarti
semakin cerdas. Seorang perancang juga harus mempersiapkan segala
sesuatunya

dengan

baik,

memerhatikan

dan

menganalisis

sisi

kemanfaatan dan kemadaratannya jika rancangan itu ingin diwujudkan
(QS. Al-Hasyr (59) ayat 18).

ُ ٱَّللَ َو ۡلت َن
ِۚ َّ ْس َّما قَ َّد َم ۡت ِلغ ٖ َۖٗد َوٱتَّقُواٞ ظ ۡر ن َۡف
١٨ َير بِ َما ت َعۡ َملُون
َّ َْٰٓيَأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ٱتَّقُوا
ُ ُۢ ِٱَّلل َخب
َ َّ ٱَّللَ إِ َّن
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.341
Ismail Noor mengatakan perancang yang baik akan bertanggung
jawab terhadap rancangannya, membimbing dan mengarahkan anggota
tim sehingga tim tidak tersesat.342 Dalam Islam sudah tidak diragukan lagi
bahwa Rasulullah Saw adalah perancang yang sangat hebat. Ia sendiri
sebagai ketua tim perancang yang telah memberikan pengaruh hebat
dalam merubah umat. Sebagai perancang, Rasulullah Saw dalam waktu
23 tahun sejak kenabian, telah mampu mengilhami

dan merancang

sebuah kerajaan yang wilayahnya menyebar dari Afrika Utara sampai
Spanyol, Suriah, India, Asia Tenggara, Cina dan sebagainya.343
Mereka juga menjadi agen perubahan. Ini ditunjukkan dengan
adanya semangat mereka dalam melakukan upaya perbaikan secara
keseluruhan, baik perbaikan sistem maupun sumber-sumber daya yang
ada. Agen perubahan yang ditunjukkan mereka dalam mewujudkan
peningkatan SDM melalui kegiatan pelatihan, pembinaan internal dan
340
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pendampingan

pakar,

pemberian

reward,

dan

pemberdayaan.

Ia

mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatif dan
efektif yang berpusat pada siswa, mengoptimalkan fungsi media, sarana
dan prasarana serta membenahi adiministrasi Sekolah

menjadi lebih

jelas, lengkap dan transaparan.
Kemampuannya menjadi agen perubahan ini menurut Nanus
membuktikan bahwa kedua kepala Sekolah tersebut telah menjalankan
salah satu peran kepemimpinan transformer dan visioner. 344 Nanus
menjelaskan bahwa dalam perannya sebagai agen perubahan, pemimpin
visioner merangsang perubahan di lingkungan internal. Pemimpin akan
merasa tidak nyaman dengan situasi organisasi statis dan status quo, ia
memimpikan kesuksesan organisasi melalui gebrakan-gebrakan baru
yang memicu kinerja dan menerima tantangan-tantangan dengan
menerjemahkannya ke dalam agenda-agenda kerja yang jelas dan
rasional.345
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 3 Kota
Jambi juga menjadi pelatih sivitas akademika. Dalam perannya sebagai
pelatih senantiasa memberikan bimbingan, pelatihan-pelatihan, peranperan dan tugas-tugas kepada para bawahan dalam proses mewujudkan
mutu pendidikan. Mereka memberdayakan secara optimal terhadap
potensi-potensi

bawahan

karena

mereka

menaruh

kepercayaan

kemampuan bawahan. Kepala Sekolah juga memiliki strategi yang tepat
untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan
sehingga mereka tidak merasa tersinggung dan direndahkan. Mereka
memberikan bimbingan dan pelatihan yang dilakukan dengan sharing
internal dan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan. Ia memberikan
kebebasan kepada bawahan untuk berpendapat tetapi harus disertai
dengan argumentasi yang logis dan data. Hal ini juga merupakan usaha
344
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membimbing dan melatih bawahan supaya terbiasa berfikir dan bertindak
yang benar dan hati-hati. Ia juga sering mengirimkan mereka dalam
pelatihan-pelatihan, workshop, seminar-seminar di luar. Di samping itu
diadakan pendampingan pakar. Dengan cara sharing yang baik dan
melibatkan ahli dari luar, para bawahan merasa lebih dihargai dan
bertambah pengetahuannya.
Kemampuan membimbing, membina, melatih, dan memberdayakan
ini juga disebut oleh Nanus sebagai kemampuan pemimpin visioner dalam
menjalankan perannya sebagai pelatih (coach). 346 Juga pendapat Aan
Komariyah dan Cepi Triatna bahwa salah satu karakteristik kepemimpin
visioner adalah membimbing orang ke arah profesionalisme kerja yang
diharapkan.347 Kemampuan pemimpin dalam membimbing dan melatih ini
juga sebagai wujud dari pemberdayaan bawahan. Pemberdayaan ini
mengindikasikan salah satu karakteristik pemimpin visioner sebagaimana
disebut oleh Adeyemi yaitu pemberdayaan. 348 Juga Brown dan Anfara
yang menyebutkan salah satu karakteristik kepemimpinan visioner adalah
berencana melibatkan orang lain. 349 Tugas melatih dan membimbing ini
menurut Musbikin merupakan tugas wajib bagi kepala sekolah untuk
memberikan bimbingan kepada guru, tenaga kependidikan, dan peserta
didik. Bahkan tugas membimbing yang paling baik adalah dengan
memberikan keteladanan.350
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 3 Kota
Jambi dalam penelitian ini juga sebagai motivator bagi sivitas akademika.
Masing-masing kepala Sekolah

memiliki kemampuan memberikan

motivasi yang bagus. Hal ini dapat ditunjukkan melalui semangat ruhul
jihad mereka yang kuat dan visi yang jelas. Dalam mewujudkan mutu
346
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pendidikan, motivasi selalu diberikan baik melalui kata-kata atau lisan,
tulisan dan gerakan termasuk reward. Motivasi yang ditampilkan oleh
mereka tampak pada nasihat-nasihat yang diberikan hampir setiap
pertemuan atau rapat, tulisan yang terpampang di dinding-dinding tertentu
dan di brosur-brosur. Motivasi juga diwujudkan dalam bentuk pemberian
reward dan kesejahteraan. Dalam setiap kegiatan yang telah dilakukan
ada uang panitia, uang transport, jaminan makan dan minum, rewardreward tertentu bagi yang berperestasi seperti memberi hadiah bagi guru
dan pegawai yang paling rajin membaca.
Kemampuan pemimpin dalam memberikan motivasi menurut
Wahjosumidjo merupakan salah satu teknik kepemimpinan, sehingga
setiap pemimpin dalam rangka melaksanakan serangkaian fungsi
kepemimpinannya, tidak boleh tidak pasti menggunakan motivasi. 351
Veithzal Rivai juga menyebutkan ciri-ciri kepemimpinan salah satunya
memiliki kemampuan memotivasi karyawan. 352 Musbikin menambahkan
bahwa seorang motivator mesti memiliki strategi yang tepat untuk
memberikan motivasi.353 E. Mulyasa menunjukkan bahwa motivasi dapat
ditumbuhkan dengan cara pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja
yang menyenangkan, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan
penyediaan berbagai sumber belajar.354
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 3 Kota
Jambi dalam penelitian ini juga menjadi juru bicara dengan membangun
jaringan kerjasama yang kuat. Masing-masing kepala Sekolah memiliki
jaringan dan memiliki kemampuan yang baik melakukan kerjasama
dengan mereka secara vertikal dan horizontal. Jaringan yang dibangun
bahkan sampai internasional. Ini ditunjukkan dengan adanya kepercayaan
yang penuh dari berbagai perguruan tinggi di berbagai negara dan
351
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kesediaan mereka untuk datang ke Sekolah

tersebut. Kemampuan

mereka dalam membangun jaringan dan melakukan kerja sama tampak
pada kemampuannya dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang baik
dengan komponen internal dan eksternal. Interaksi dan komunikasi betulbetul dibangun di internal lembaganya, yaitu guru, karyawan dan siswa. Ia
melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka dan menciptakan
suasana supaya mereka tidak takut kepada pimpinan, supaya mereka
merasa dekat dengan pimpinan, dan merasa mendapat perhatian dan
kasih sayang. Ia juga menampung semua keluhan, dan masukan
bawahan. Demikian pula dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal ia
lakukan terhadap instansi vertikal, horizontal dan lintas negara, yakni
masyarakat sekitar, tokoh agama dan tokoh masyarakat, lembagalembaga swasta, dinas pendidikan, dan kemenag.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 3 Kota
Jambi

tersebut menunjukkan kemampuan membangun dan memiliki

jaringan kerjasama yang kuat sampai tingkat internasional, dengan cara
berinteraksi, berkoordinasi, berkomunikasi dan berkonsultasi kepada lintas
sektor, lembaga-lembaga swasta, instansi pemerintah dan perguruanperguruan tinggi.
Kemampuan mereka dalam membangun kerjasama ini berarti
kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi yang diindikasikan
oleh Spinks dan Wells dalam Raihani sebagai kunci kepemimpinan yang
sukses.

355

Nanus juga menyebutkan sebagai salah satu syarat

kepemimpinan yang efektif, yaitu mampu memanfaatkan lingkungan
secara

maksimal

organisasi.

356

dan

berhubungan

dengan

pihak-pihak

di

luar

Ia menambahkan kemampuan pemimpin mengadakan

kerjasama juga merupakan bagian dari peran pemimpin visioner sebagai
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juru bicara (spokesperson).357 Demikian pula pendapat Gurr dkk. dalam
Raihani menyebutkan bahwa pemimpin-pemimpin sekolah sukses mampu
membangun jaringan sekolah yang bermakna. 358 Mereka akrab dengan
gagasan-gagasan jaringan, aliansi stakeholder, dan kemitraan kreatif.359
Tidak diragukan lagi bahwa kedua kepala Sekolah

ini mampu

membangun kerjasama dengan pihak internal dan eksternal secara
maksimal.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 3 Kota
Jambi

tersebut juga berperan sebagai pemecah hambatan. Sebagai

penghilang hambatan, keduanya memiliki kemampuan menghilangkan
hambatan dengan bijaksana, menyelesaikan setiap masalah yang ada
baik masalah internal maupun eksternal. Menurut mereka, masalah yang
datang bukan untuk dihindari atau ditakuti tetapi harus dicari solusi yang
terbaik, karena datangnya masalah bisa membawa kemajuan bagi
Sekolah nya. Mereka memiliki strategi yang tepat untuk mendeteksi
masalah.
Masalah internal yang biasa muncul menurut mereka adalah
adanya konflik atau ketidak harmonisan hubungan di antara sesama rekan
kerja. Untuk itu dalam mendeteksi masalah, mereka terlebih dahulu
mengenali karakter setiap guru dan pegawainya dengan melakukan
pendekatan-pendekatan.

Di

samping

itu

juga

masalah-masalah

pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh guru, pegawai maupun siswa.
Semua itu mesti dicarikan penyelesaiannya. Adapun masalah eksternal
yang muncul adalah keuangan dan reaksi masyarakat dalam menyikapi
perkembangan Sekolah .
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 3 Kota
Jambi sebagai penghilang hambatan, sejak awal kedatangannya sudah
357

Ibid, Hlm. 14.
Gurr Dkk dalam Raihani, Kepemimpin Sekolah Transformatif, Hlm. 321.
359 Jenkins dalam Raihani, Kepemimpinan Sekolah Transformatif, Hlm. 321.
358

263

melakukan antisipasi dengan membaca situasi dan mengidentifikasi
kondisi dan sumber-sumber kekuatan yang ada. Dia melakukan
pendekatan dialog dan demokratis, sehingga dia mengetahui masalahmasalah yang ada untuk dicarikan solusinya. Kemampuan mereka dalam
menjalankan peran sebagai pemecah hambatan menurut Rivai adalah
orang yang kreatif, karena untuk menghilangkan hambatan sangat
membutuhkan kretifitas berpikir.360
Dalam Islam telah diajarkan oleh Rasulullah Saw sebagai orang
paling hebat dalam perannya sebagai penghilang hambatan. Dia
menyampaikan bahwa setiap kemajuan disertai dengan hambatan.
Hambatan adalah ujian dan tantangan untuk meraih kesuksesan. Oleh
karena itu, hambatan harus dihadapi dengan sabar dan ikhlas (QS. AlBaqarah (2) ayat 155). Hambatan juga harus dihadapi dengan ikhtiar
maksimal mencari solusi terbaik (QS. Al-An’am (6) ayat 135).

َصبِ ِرين
ِ ِۗ ص مِنَ ۡٱۡلَمۡ َو ِل َو ۡٱۡلَنفُ ِس َوٱلث َّ َم َر
ِ َولَن َۡبلُ َونَّ ُكم بِش َۡي ٖء مِنَ ۡٱلخ َۡو
َّ ت َوبَ ِش ِر ٱل
ٖ ف َو ۡٱل ُجوعِ َون َۡق
١٥٥
Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu,
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang
sabar.(QS. Al-Baqarah (2): 155).361

ۡ قُ ۡل يَقَ ۡو ِم
ُ ف ت َعۡ لَ ُمونَ َمن ت َ ُك
َّار إِنَّهُۥ ََل ي ُۡف ِل ُح
ِ ع
َ ون لَهُۥ
َ علَى َم َكانَتِ ُك ۡم إِنِي
َ ْٱع َملُوا
َ َۖٗل فٞ ام
ِ ِۚ ع ِقبَةُ ٱلد
َ س ۡو
َّ
َٱلظ ِل ُمون

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh
kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan
mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang
baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan
mendapatkan keberuntungan. (QS. Al-An’am (6): 135)362
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Hari begitu juga
dengan Kepala dalam penelitian ini juga berperan sebagai teladan
(modelling). Peran ini sangat diutamakan oleh ketiga kepala Sekolah
tersebut, karena mereka adalah figur utama yang selalu dilihat dalam
360

Op. Cit, Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Hlm, 488.
Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.24.
362 Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.145.
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setiap gerak langkahnya, baik ucapan, sikap, dan perilakunya dalam
kehidupan sehari-hari. Sebagai model, mereka menunjukkan cara-cara
yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik dengan memberi contoh,
tetapi Kepala SMA Negeri 1 Batang Hari masih kurang baik dalam
berkomunikasi, sehingga perlu diadakan intropeksi diri.
Keteladanan yang dilakukan oleh mereka tampak ucapannya yang
ramah dengan orang lain dan menebar senyum, sikap dan perilakunya
yang tegas, disiplin beribadah dan bekerja, dan keluhuran budi pekertinya,
kecuali Kepala SMA Negeri 1 Batang Hari masih kurang begitu ramah
dalam berkomunikasi.

Menurut Mulyasa, pemimpin yang sukses tidak

hanya berpikir tetapi juga memberikan keteladanan. 363 Hal yang sama
juga dikatakan oleh Sudarwan Danim bahwa pemimpin yang berkualitas
adalah selalu menetapkan contoh.

364

Adeyemi mengatakan bahwa

pemimpin visioner yang ideal harus berorientasi pada aksi (action). Nanus
menjelaskan bahwa pemimpin visioner dituntut kesabaran dan suri
teladan (yang didasari kemampuan/keahlian dan akhlak mulia).365

Analisis Hasil Penelitian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi Dari hasil temuan peneliti Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Kota Jambi adalah kepemimpinan visioner, dengan banyaknya kendala
yang dihadapi Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi dapat
diatasi dengan baik dan memberikan perubahan untuk membina budaya
Sekolah dengan memiliki indikator: 1) Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi mengubah visi kedalam aksi, 2) Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi memiliki sensitivitas terhadap
pengembangan lembaga, 3) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Kota Jambi kredibel 4) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi mendistribusikan peran kepemimpinan, 5) Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi mengembangkan kultur Sekolah , 6)
363

E. Mulyasa, Op. Cit, Hlm. 27.
Sudarwan Danim, Op. Cit, Hlm. 33.
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Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi melakukan usahausaha restrukturisasi di Sekolah , memberi teladan dan memberdayakan
bawahan, berani, pengetahuan yang luas motivasi yang tinggi, Membagun
hubungan dan bertanggung jawab, dan memiliki integritas agama yang
tinggi.
Peningkatan budaya Sekolah

yang dilakukan Kepala Sekolah

Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi : 1) Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi membentuk keyakinan dengan percaya diri, kerja
keras dan memberikan hasil perubahan yaitu kemajuan baik dari aspek
proses belajar mengajar dan ketersediaan fasilitas, 2) kebijakan, norma
dan kebiasan dalam Sekolah

yang dapat dibentuk, diperkuat dan

dipelihara melalui pimpinan dan guru-guru di sekolah serta budaya
Sekolah berpengaruh tidak hanya pada kegiatan warga Sekolah tetapi
juga motivasi dan semangatnya dengan penerapan tata tertib dan tata
krama siswa dengan baik, sesuai dengan teori Koentjaraningrat. 366
Budaya itu paling sedikit mempunyai tiga wujud, yaitu kebudayaan
sebagai 1) suatu kompleks ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma,
peraturan dan sebagainya, 2) suatu kompleks aktivitas kelakukan dari
manusia dalam masyarakat, dan 3) sebagai benda-benda karya
manusia.367
Aspek visioner yang dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi , Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
walaupun dapat berkembang dengan baik dikarenakan masyarakat masih
menaruh harapan besar untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
Jambi dengan menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi tanpa harus pergi lagi ke Kota lain untuk sekolah.
Selain itu ketersediaan fasilitas di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota
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Koentjaraningrat, Op. Cit, Hlm, 74.
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Jambi cukup baik kecuali masih ada yang masih kurang seperti perbaikan
Laboratorium dan infokus.
Banyak perubahan yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri
3 Kota Jambi sampai perubahan tersebut menjadi tradisi yang disertai
dengan adanya kesadaran dalam menjalankannya; dimulai dari menjaga
lingkungan Sekolah agar tetap bersih dan rapi, siswa-siswi diharuskan
mampu memimpin pembacaan Surat Yasin, Tahlil dan Takhtim serta
praktek sholat jenazah. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
sangat mengedepankan kerja sama antara Komite Sekolah, Kepala
Sekolah, Para Guru, Karyawan dan siswa-siswi tentunya untuk samasama memajukan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi .
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi selalu
memberikan motivasi, semangat dan peduli yang tinggi kepada seluruh
warga Sekolah dengan pemberian perhatian, tegas dalam menyampaikan
peraturan yang harus di tegakkan dan sama-sama membangun Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi sehingga Alhamdulillah Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi mendapatkan Akreditasi A.
Pencapaian visi dan misi Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Kota Jambi , sesuai dengan kenyataan yang ada sudah banyak terwujud,
terwujudnya manusia yang Islami, Cerdas, Unggul dalam prestasi,
hasanah dalam prilaku serta trampil dan mandiri, seperti: untuk
mewujudkan manusia yang Islami tentunya harus ada programnya yang
diterapkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi yaitu
diharuskan kepada siswa-siswi mampu memimpin wirid Yasin Tahlil
Takhtim Doa, menghafal Asmaul Husna.
Selain itu untuk mewujukan manusia yang cerdas unggul dan
prestasi

program

yang

dilakukan

dengan

proses

belajar

yang

menyenangkan tetapi tetap disiplin. Untuk prestasi Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Kota Jambi Juara II pemanahan internasional, Juara 2 Opsi
tingkat Nasional, Juara 1 lomba debat bahasa nasional , juara 1 Lcc
tingkat provinsi,juara 1 basket tingkat provinsi, jauara 1 nuasa MTK UIN

267

sts Jambi,Runner up 4 duta wisata pelajar religi, juara 1 pidato
kependudukan tingkat provinsi jambi, Juara 1,2dan 3 pada FLS2N dan
Juara 1,2,3 pada O2SN, juara 1 , 2 pada olympiade dan lain-lain serta
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi ditunjukkan sebagai
Ketua K3M (Kelompok Kerja Kepala Sekolah ) dan menjadi sekolah
rujukan.”
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi , 1) Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi orangnya baik, tegas dan lembut
dalam menyampaikan peraturan kepada para siswa, 2) Kemajuan yang
saya alami selama kepemimpinan dari Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Kota Jambi yaitu gedung dan kelas menjadi bagus, rapi dan
bersih serta ada pengelolaan tamannya juga, 3) Untuk aspek kekurangan
yaitu infokus, LCD dan Laboratorium Komputer sedangkan kekurangan
guru ketika menyampaikan materi pembelajaran terkait mengenai
bergonta gantinya kurikulum.
Apa yang telah dilakukan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Kota Jambi sesuai dengan Kepemimpinan dalam prespektif Islam sudah
diterapkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai
seorang visioner ditandai dengan adanya visi kebesaran/keagungan, misi
agung di muka bumi, tujuan, sasaran dan target yang telah dicapai dalam
menyampaikan risalah Islam, rencana tindakan yang telah dibuat dengan
matang, dan ajaran untuk membangun kekhalifahan.368
Pemimpin yang melayani memiliki sepuluh karakteristik yang
dilakukan dalam peran sebagai pemimpin: Mendengarkan, Empati,
Penyembuhan, Kesadaran, Persuasi, Konseptualisasi, Tinjauan ke masa
depan,

Pengelolaan,

Komitmen

terhadap

pertumbuhan

orang,

Pembangunan komunitas.369 Pemimpin sebagai penjaga (Guardian) bagi
pengikutnya.
368

Mereka

menjaga

komunitas

Islam

dari

tirani

dan

Ismail Noor, Op. Cit, Hlm. 19.
Second International Conference on Islam in the Contemporary World: The Fethullah
Gülen Movement in Thought and Practice, (Southern Methodist University, Dallas, Texas,
U.S.A). March 4-5, 2006.
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penindasan. 370 Pemimpin sebagai penjaga juga mendorong kesadaran
Tuhan

dan

taqwa

(kesalehan),

dan

mempromosikan

keadilan,

kepercayaan dan integrity.371 Dengan kata lain, pemimpin dianggap jujur
sejauh bahwa ada “konsistensi antara kata dan perbuatan”. Dalam Al
Qur'an, Nabi Musa digambarkan sebagai “yang kuat dan terpercaya” oleh
salah satu gadis muda dan Nabi Yusuf digambarkan sebagai salah satu
yang jujur (Q.S. al-Qashash (28) ayat 26, dan Q.S. Yusuf (12) ayat 46.

ۡ ۡ ٱس ۡت َ ِج ۡر ۖٗهُ إ َّن خ َۡير من
ُ ي ۡٱۡل َ ِم
ۡ ت
٢٦ ين
ِ قَالَ ۡت ِإ ۡح َدى ُه َما ََٰٓيأ َ َب
ُّ ٱست َ َج ۡرتَ ۡٱلقَ ِو
ِ
ِ َ َ
Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. al-Qashash (28) ayat 26).372

ۡ ت ُخ
ُ ٱلصد
ٍ َس ُۢنبُل
ض ٖر
ٖ س ۡبعِ بَقَ َر
ُ ِس ۡبع
ُ يُو
ٞ س ۡب ٌع ِع َج
ُ س
ِ ف أَيُّ َها
َ اف َو
َ ان َي ۡأ ُكلُ ُه َّن
َ ِيق أ َ ۡف ِتنَا ِفي
ٖ ت ِس َم
٤٦ َاس لَ َعلَّ ُه ۡم َيعۡ لَ ُمون
ٖ س
ِ َّت لَّ َع ِل َٰٓي أ َ ۡر ِج ُع ِإلَى ٱلن
َ َوأُخ ََر َيا ِب
Artinya: (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru):
"Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami
tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh
tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang
hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orangorang itu, agar mereka mengetahuinya." (Q.S. Yusuf (12) ayat 46).373
Didasari oleh karakter integritas religius, Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Kota Jambi dalam penelitian ini menjalankan peranperannya sebagai pemimpin yang visioner. Peran-peran tersebut adalah
penentu arah, perancang, agen perubahan, motivator, juru bicara, dan
teladan.
Kepimimpinan visoner Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3
Kota Jambi mengawali dengan mengomunikasikan visi. Masing-masing
kepala Sekolah
Sekolah.
370

memiliki visi yang jelas dan realistis untuk kemajuan

Mereka

juga

memiliki

kemampuan

yang

baik

dalam

Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Loc. Cit., Hlm. 156.
Rafik I. Beekum and Jamal Badawi,Op. Cit, Hlm. 14.
372 Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.388.
373 Al-Majid, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Beras, 2014),Hlm.241.
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mengomunikasikan visi-visinya kepada seluruh sivitas akademika dan
stakeholder. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
mengomunikasikan visi dan misinya kepada seluruh warga Sekolah .
Kemampuan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi
dalam membangun dan mengomunikasikan visi tersebut sesuai dengan
pendapat Sashkin dan Sashkin bahwa salah satu karakteristik pemimpin
visioner dan transformer adalah membangun visi secara jelas serta
mengembangkan metode untuk mencapai visi tersebut.374 Demikian pula
Nanus menegaskan bahwa kepemimpinan visioner dan transformer
adalah

kepemimpinan

yang

efektif

yang

memiliki

kemampuan

mengomunikasikan visi.375 Dengan kata lain, seorang pemimpin visioner
yang

sukses

harus

mempunyai

visi

yang

jelas

dan

dapat

mengomunikasikan visi tersebut dengan pihak-pihak lain.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 1
Batang Hari sebagai perancang cerdas. Mereka memiliki gagasangagasan hebat yang dirancangnya. Oleh karena itu, sebelum gagasangagasannya

dirancang,

mereka

melakukan

langkah-langkah

pembentukan tim, mengidentifikasi dan menganalisis masalah untuk
mengetahui kelebihan dan kelemahan lembaga, serta besaran potensi
yang dimilikinya, dan menentukan serta mempersiapkan program-program
yang akan disusun dalam rencana-rencananya. Hal ini supaya rancangan
yang akan disusun sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat.
Langkah-langkah yang ditempuh oleh mereka sebagai perancang,
yakni setelah pembentukan tim, ia mengidentifikasi masalah melalui
pemetaan dan tes kualifikasi dan mengidentifikasi masalah melalui
laporan-laporan para anggota tim yang kemudian dianalisis dan
ditentukan kebutuhannya oleh pimpinan.

MarsHlm Sashkin, From “Visionary Leadership,” in Contemporary Issues in
Leadership, 2nd Edition, (New York, NY: The Press, 1995), Hlm. 403.
375 Burt Nanus, Op. Cit, Hlm. 4.
374

270

Hasil

rancangan

yang

ditunjukkan

mereka

berupa

adanya

rancangan pengembangan SDM guru dan pegawai dengan pembinaan
intensif dan pendampingan pakar, rencana menjaring siswa baru yang
berkualitas melalui tes psikologi dan akademik, rencana mengintegrasikan
kurikulum Sekolah , rencana mengembangkan metode pembelajaran yang
kreatif, aktif, inovatif dan efektif yang berpusat pada siswa, rencana
mengoptimalkan fungsi media, sarana dan prasarana dengan pendataan
dan pemeliharaan, dan menambah media baru, rencana melengkapi
sumber pembelajaran, rencana membuat sistem penilaian dan evaluasi
yang lebih baik, dan rencana membenahi administrasi Sekolah yang lebih
jelas, lengkap dan transaparan. Semuanya telah tertulis dan terencana
dengan baik dan sistematis di dalam buku pedoman manajemen dan
rencana kerja Sekolah semua ini dilakukan dengan kerja keras, sungguhsungguh dan niat yang ikhlas.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 1
Batang Hari dalam penelitian ini menurut teori Trilogi Juran telah
menjalankan proses-proses/langkah universal, yaitu : (1) menentukan
siapa

pelanggannya,

(2)

menentukan

kebutuhan

pelanggan,

(3)

mengembangkan keistimewaan produk yang menanggapi kebutuhan
pelanggan, (4) mengembangkan proses yang dapat menghasilkan
keistimewaan produk, (5) mentransfer rencana yang dihasilkan ke dalam
tenaga operasi. 376 Langkah pertama menentukan pelanggannya yaitu
pelanggan internal dan eksternal. Langkah kedua menentukan kebutuhan
pelanggan melalui identifikasi masalah. Langkah ketiga mengembangkan
keistimewaan produk yaitu program-program apa yang ingin dirancang
yang disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun langkah keempat dan
kelima merupakan proses mewujudkan rancangan.

376

Juran,Op. Cit, J.M. Hlm. 22.
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Menurut Sudarwan Danim, pemimpin yang efektif salah satu
syaratnya adalah kemampuan menjadi perencana atau organisator. 377
Sebagai perencana, ia dapat melihat apa yang perlu dilakukan serta
membantu tim merencanakan dan mengatur agar apa yang dilakukan
mencapai hasil sesuai dengan sasaran.378
Menurut Rivai, perancang yang hebat mesti memiliki kecerdasan
ruhaniah yang hebat pula, 379 karena menjadi perancang sangat berkait
dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang ada di dalam pikirannya.
Semakin bagus rancangan-rancangan yang dibuat oleh pemimpin berarti
semakin cerdas. Seorang perancang juga harus mempersiapkan segala
sesuatunya

dengan

baik,

memerhatikan

dan

menganalisis

sisi

kemanfaatan dan kemadaratannya jika rancangan itu ingin diwujudkan
(QS. Al-Hasyr (59) ayat 18).

ُ ٱَّللَ َو ۡلت َن
ِۚ َّ ْس َّما قَ َّد َم ۡت ِلغ ٖ َۖٗد َوٱتَّقُواٞ ظ ۡر ن َۡف
١٨ َير ِب َما ت َعۡ َملُون
َّ ََْٰٓيأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ٱتَّقُوا
ُ ُۢ ِٱَّلل َخب
َ َّ ٱَّللَ ِإ َّن
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Hasyar
(59):18).380
Ismail Noor mengatakan perancang yang baik akan bertanggung
jawab terhadap rancangannya, membimbing dan mengarahkan anggota
tim sehingga tim tidak tersesat.381 Dalam Islam sudah tidak diragukan lagi
bahwa Rasulullah Saw adalah perancang yang sangat hebat. Ia sendiri
sebagai ketua tim perancang yang telah memberikan pengaruh hebat
dalam merubah umat. Sebagai perancang, Rasulullah Saw dalam waktu
23 tahun sejak kenabian, telah mampu mengilhami
377

dan merancang
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sebuah kerajaan yang wilayahnya menyebar dari Afrika Utara sampai
Spanyol, Suriah, India, Asia Tenggara, Cina dan sebagainya.382
Mereka juga menjadi agen perubahan. Ini ditunjukkan dengan
adanya semangat mereka dalam melakukan upaya perbaikan secara
keseluruhan, baik perbaikan sistem maupun sumber-sumber daya yang
ada. Agen perubahan yang ditunjukkan mereka dalam mewujudkan
peningkatan SDM melalui kegiatan pelatihan, pembinaan internal dan
pendampingan

pakar,

pemberian

reward,

dan

pemberdayaan.

Ia

mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatif dan
efektif yang berpusat pada siswa, mengoptimalkan fungsi media, sarana
dan prasarana serta membenahi adiministrasi Sekolah

menjadi lebih

jelas, lengkap dan transaparan.
Kemampuannya menjadi agen perubahan ini menurut Nanus
membuktikan bahwa kedua kepala Sekolah tersebut telah menjalankan
salah satu peran kepemimpinan transformer dan visioner. 383 Nanus
menjelaskan bahwa dalam perannya sebagai agen perubahan, pemimpin
visioner merangsang perubahan di lingkungan internal. Pemimpin akan
merasa tidak nyaman dengan situasi organisasi statis dan status quo, ia
memimpikan kesuksesan organisasi melalui gebrakan-gebrakan baru
yang memicu kinerja dan menerima tantangan-tantangan dengan
menerjemahkannya ke dalam agenda-agenda kerja yang jelas dan
rasional.384
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 1
Batang Hari juga menjadi pelatih sivitas akademika. Dalam perannya
sebagai pelatih senantiasa memberikan bimbingan, pelatihan-pelatihan,
peran-peran dan tugas-tugas kepada para bawahan dalam proses
mewujudkan mutu pendidikan. Mereka memberdayakan secara optimal
terhadap potensi-potensi bawahan karena mereka menaruh kepercayaan
382
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kemampuan bawahan. Kepala Sekolah juga memiliki strategi yang tepat
untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan
sehingga mereka tidak merasa tersinggung dan direndahkan. Mereka
memberikan bimbingan dan pelatihan yang dilakukan dengan sharing
internal dan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan. Ia memberikan
kebebasan kepada bawahan untuk berpendapat tetapi harus disertai
dengan argumentasi yang logis dan data. Hal ini juga merupakan usaha
membimbing dan melatih bawahan supaya terbiasa berfikir dan bertindak
yang benar dan hati-hati. Ia juga sering mengirimkan mereka dalam
pelatihan-pelatihan, workshop, seminar-seminar di luar. Di samping itu
diadakan pendampingan pakar. Dengan cara sharing yang baik dan
melibatkan ahli dari luar, para bawahan merasa lebih dihargai dan
bertambah pengetahuannya.
Kemampuan membimbing, membina, melatih, dan memberdayakan
ini juga disebut oleh Nanus sebagai kemampuan pemimpin visioner dalam
menjalankan perannya sebagai pelatih (coach). 385 Juga pendapat Aan
Komariyah dan Cepi Triatna bahwa salah satu karakteristik kepemimpin
visioner adalah membimbing orang ke arah profesionalisme kerja yang
diharapkan.386 Kemampuan pemimpin dalam membimbing dan melatih ini
juga sebagai wujud dari pemberdayaan bawahan. Pemberdayaan ini
mengindikasikan salah satu karakteristik pemimpin visioner sebagaimana
disebut oleh Adeyemi yaitu pemberdayaan. 387 Juga Brown dan Anfara
yang menyebutkan salah satu karakteristik kepemimpinan visioner adalah
berencana melibatkan orang lain. 388 Tugas melatih dan membimbing ini
menurut Musbikin merupakan tugas wajib bagi kepala sekolah untuk
memberikan bimbingan kepada guru, tenaga kependidikan, dan peserta
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didik. Bahkan tugas membimbing yang paling baik adalah dengan
memberikan keteladanan.389
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 1
Batang Hari dalam penelitian ini juga sebagai motivator bagi sivitas
akademika. Masing-masing kepala Sekolah

memiliki kemampuan

memberikan motivasi yang bagus. Hal ini dapat ditunjukkan melalui
semangat ruhul jihad mereka yang kuat dan visi yang jelas. Dalam
mewujudkan mutu pendidikan, motivasi selalu diberikan baik melalui katakata atau lisan, tulisan dan gerakan termasuk reward. Motivasi yang
ditampilkan oleh mereka tampak pada nasihat-nasihat yang diberikan
hampir setiap pertemuan atau rapat, tulisan yang terpampang di dindingdinding tertentu dan di brosur-brosur. Motivasi juga diwujudkan dalam
bentuk pemberian reward dan kesejahteraan. Dalam setiap kegiatan yang
telah dilakukan ada uang panitia, uang transport, jaminan makan dan
minum, reward-reward tertentu bagi yang berperestasi seperti memberi
hadiah bagi guru dan pegawai yang paling rajin membaca.
Kemampuan pemimpin dalam memberikan motivasi menurut
Wahjosumidjo merupakan salah satu teknik kepemimpinan, sehingga
setiap pemimpin dalam rangka melaksanakan serangkaian fungsi
kepemimpinannya, tidak boleh tidak pasti menggunakan motivasi. 390
Veithzal Rivai juga menyebutkan ciri-ciri kepemimpinan salah satunya
memiliki kemampuan memotivasi karyawan. 391 Musbikin menambahkan
bahwa seorang motivator mesti memiliki strategi yang tepat untuk
memberikan motivasi.392 E. Mulyasa menunjukkan bahwa motivasi dapat
ditumbuhkan dengan cara pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja
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yang menyenangkan, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan
penyediaan berbagai sumber belajar.393
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 1
Batang Hari dalam penelitian ini juga menjadi juru bicara dengan
membangun jaringan kerjasama yang kuat. Masing-masing kepala
Sekolah memiliki jaringan dan memiliki kemampuan yang baik melakukan
kerjasama dengan mereka secara vertikal dan horizontal. Jaringan yang
dibangun bahkan sampai internasional. Ini ditunjukkan dengan adanya
kepercayaan yang penuh dari berbagai perguruan tinggi di berbagai
negara dan kesediaan mereka untuk datang ke Sekolah

tersebut.

Kemampuan mereka dalam membangun jaringan dan melakukan kerja
sama tampak pada kemampuannya dalam berinteraksi dan berkomunikasi
yang baik

dengan komponen internal dan eksternal. Interaksi dan

komunikasi betul-betul dibangun di internal lembaganya, yaitu guru,
karyawan dan siswa. Ia melakukan pendekatan-pendekatan kepada
mereka dan menciptakan suasana supaya mereka tidak takut kepada
pimpinan, supaya mereka merasa dekat dengan pimpinan, dan merasa
mendapat perhatian dan kasih sayang. Ia juga menampung semua
keluhan, dan masukan bawahan. Demikian pula dalam berkomunikasi
dengan pihak eksternal ia lakukan terhadap instansi vertikal, horizontal
dan lintas negara, yakni masyarakat sekitar, tokoh agama dan tokoh
masyarakat, lembaga-lembaga swasta, dinas pendidikan, dan kemenag.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri1
Batang Hari tersebut menunjukkan kemampuan dengan wawasan yang
luas bisa membuat kepala sekolah membangun dan memiliki jaringan
kerjasama

yang kuat

sampai tingkat

internasional, dengan cara

berinteraksi, berkoordinasi, berkomunikasi dan berkonsultasi kepada lintas
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sektor, lembaga-lembaga swasta, instansi pemerintah dan perguruanperguruan tinggi dan semua itu bisa dipertanggung jawabkan.
Kemampuan mereka dalam membangun kerjasama ini berarti
kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi yang diindikasikan
oleh Spinks dan Wells dalam Raihani sebagai kunci kepemimpinan yang
sukses.

394

Nanus juga menyebutkan sebagai salah satu syarat

kepemimpinan yang efektif, yaitu mampu memanfaatkan lingkungan
secara

maksimal

organisasi.

395

dan

berhubungan

dengan

pihak-pihak

di

luar

Ia menambahkan kemampuan pemimpin mengadakan

kerjasama juga merupakan bagian dari peran pemimpin visioner sebagai
juru bicara (spokesperson).396 Demikian pula pendapat Gurr dkk. dalam
Raihani menyebutkan bahwa pemimpin-pemimpin sekolah sukses mampu
membangun jaringan sekolah yang bermakna. 397 Mereka akrab dengan
gagasan-gagasan jaringan, aliansi stakeholder, dan kemitraan kreatif.398
Tidak diragukan lagi bahwa kedua kepala Sekolah

ini mampu

membangun kerjasama dengan pihak internal dan eksternal secara
maksimal.
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 1
Batang Hari tersebut juga berperan sebagai pemecah hambatan. Sebagai
penghilang hambatan, keduanya memiliki kemampuan menghilangkan
hambatan dengan bijaksana, menyelesaikan setiap masalah yang ada
baik masalah internal maupun eksternal. Menurut mereka, masalah yang
datang bukan untuk dihindari atau ditakuti tetapi harus dicari solusi yang
terbaik, karena datangnya masalah bisa membawa kemajuan bagi
Sekolah nya. Mereka memiliki strategi yang tepat untuk mendeteksi
masalah.
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Masalah internal yang biasa muncul menurut mereka adalah
adanya konflik atau ketidak harmonisan hubungan di antara sesama rekan
kerja. Untuk itu dalam mendeteksi masalah, mereka terlebih dahulu
mengenali karakter setiap guru dan pegawainya dengan melakukan
pendekatan-pendekatan.

Di

samping

itu

juga

masalah-masalah

pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh guru, pegawai maupun siswa.
Semua itu mesti dicarikan penyelesaiannya. Adapun masalah eksternal
yang muncul adalah keuangan dan reaksi masyarakat dalam menyikapi
perkembangan Sekolah .
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi begitu juga
dengan Kepala SMA Negeri 12 Merangin dan Kepala SMA Negeri 1
Batang Hari sebagai penghilang hambatan, sejak awal kedatangannya
sudah

melakukan

antisipasi

dengan

membaca

situasi

dan

mengidentifikasi kondisi dan sumber-sumber kekuatan yang ada. Dia
melakukan pendekatan dialog dan demokratis, sehingga dia mengetahui
masalah-masalah yang ada untuk dicarikan solusinya.
Kemampuan mereka dalam menjalankan peran sebagai pemecah
hambatan menurut Rivai adalah orang yang kreatif, karena untuk
menghilangkan hambatan sangat membutuhkan kretifitas berpikir

399

supaya mendapatkan solusi terbaik. Rivai juga menjelaskan bahwa orang
yang menghadapi hambatan harus memiliki kiat-kiat atau strategi yang
tepat untuk mendeteksi masalah. 400 Menurut Stoner yang dikutip oleh
Wahjosumidjo pemimpin sebagai penghilang hambatan harus bisa
menjadi juru penengah (mediator) dalam setiap hambatan yang
dihadapi.401 Hadari Nawawi mendukung kedua kepala Sekolah tersebut
bahwa setiap organisasi tidak bisa tidak pasti menghadapi masalah atau
hambatan, tetapi kepemimpinan harus segara mencari solusinya, karena
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kalau dibiarkan berlarut-larut akan berakibat pada kepemimpinan yang
sulit untuk mengefektifkan organisasi.402
Dalam Islam telah diajarkan oleh Rasulullah Saw sebagai orang
paling hebat dalam perannya sebagai penghilang hambatan. Dia
menyampaikan bahwa setiap kemajuan disertai dengan hambatan.
Hambatan adalah ujian dan tantangan untuk meraih kesuksesan. Oleh
karena itu, hambatan harus dihadapi dengan sabar dan ikhlas (QS. AlBaqarah (2) ayat 155). Hambatan juga harus dihadapi dengan ikhtiar
maksimal mencari solusi terbaik (QS. Al-An’am (6) ayat 135).

َصبِ ِرين
ِ ِۗ ص مِنَ ۡٱۡلَمۡ َو ِل َو ۡٱۡلَنفُ ِس َوٱلث َّ َم َر
ِ َولَن َۡبلُ َونَّ ُكم بِش َۡي ٖء مِنَ ۡٱلخ َۡو
َّ ت َوبَ ِش ِر ٱل
ٖ ف َو ۡٱل ُجوعِ َون َۡق
١٥٥
Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu,
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
(QS. Al-Baqarah (2):155).403

ۡ قُ ۡل َيقَ ۡو ِم
ُ ف ت َعۡ لَ ُمونَ َمن ت َ ُك
َّار ِإنَّهُۥ ََل ي ُۡف ِل ُح
ِ ع
َ ون لَهُۥ
َ علَى َم َكانَتِ ُك ۡم ِإنِي
َ ْٱع َملُوا
َ َۖٗل فٞ ام
ِ ِۚ ع ِقبَةُ ٱلد
َ س ۡو
َّ
َٱلظ ِل ُمون
Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh
kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan
mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang
baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan
mendapatkan keberuntungan. (QS. Al-An’am (6): 135).404
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Jambi begitu juga
dengan Kepala yang lain dalam penelitian ini juga berperan sebagai
teladan (modelling). Peran ini sangat diutamakan oleh ketiga kepala
Sekolah tersebut, karena mereka adalah figur utama yang selalu dilihat
dalam setiap gerak langkahnya, baik ucapan, sikap, dan perilakunya
dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai model, mereka menunjukkan cara-
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cara yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik dengan memberi
contoh.
Keteladanan yang dilakukan oleh mereka tampak ucapannya yang
ramah dengan orang lain dan menebar senyum, sikap dan perilakunya
yang tegas, disiplin beribadah dan bekerja, dan keluhuran budi pekertinya,
Menurut Mulyasa, pemimpin yang sukses tidak hanya berpikir tetapi juga
memberikan keteladanan.

405

Hal yang sama juga dikatakan oleh

Sudarwan Danim bahwa pemimpin yang berkualitas adalah selalu
menetapkan contoh.406 Kepala sekolah yang selalu menjadi contoh yang
baik bagi bawahannya akan menjadi salah satu modal utama bagi
terlaksananya manajemen sekolah yang efektif. 407 Adeyemi mengatakan
bahwa pemimpin visioner yang ideal harus berorientasi pada aksi (action).
Nanus menjelaskan bahwa pemimpin visioner dituntut kesabaran dan suri
teladan (yang didasari kemampuan/keahlian dan akhlak mulia).408
Kepemimpinan dengan contoh merupakan kunci efektivitas sebuah
organisasi, karena mereka adalah figur panutan. Rasulullah SAW telah
mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memberikan teladan yang baik
(uswah hasanah), sebagaimana firman Allah : “Sesungguhnya pada diri
Rasulullah adalah teladan yang baik bagimu” (QS. Al-Ahzab : 21). Dengan
keteladanan Rasulullah SAW telah mampu mengubah masyarakat dari
masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat berperadaban Islam. Dia tidak
banyak berkata tetapi lebih banyak berbuat. Rasulullah SAW merupakan
figur yang tak tertandingi dalam segala hal termasuk dalam memberikan
keteladanan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kepemimpinan Visioner sangat di perlukan pada era sekarang karena
a. Kehidupan kita sekarang berada pada revolusi industri ke 4
(empat) yang ditandai dengan tekhologi yang canggih pada semua
tingkatan perkembangan iptek yang sangat cepat dan akan
berpengaruh pada semua aspek kehidupan, termasuk teknologi
pendidikan oleh karena itu kepemimpinan harus memiliki kapasitas
visioner masa depan.
b. Kompetisi

global

yang

perubahan-perubahan

mengharuskan

seperti

MEA,

orang

maka

tidak

melakukan
menutup

kemungkinan akan terbuka peluang pembukaan cabang sekolah
asing di setiap-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Kemudian
banyak tenaga kerja berimigrasi antar negara, yang mengharuskan
setiap orang harus mempunyai kepemimpinan visioner.
c. Era global bisa membuat perilaku dan moral manusia serta nilai
akhlak yang dikesampingkan.
d. Kesadaran persaingan antar sekolah untuk menggaet anak jenius
dengan demikian orang tua yang penuh perhatian terhadap
pendidikan memilih sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang
buruk akan ditinggalkan. Oleh karena itu kepala sekolah di tiga
SMA Negeri tersebut meningkatkan kemampuan berbahasa inggris,
mandarin dan komputer bagi warga sekolah, wirausaha dan
meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut ini
semua tercantum dalam misi dan program kerja dalam rangka
merealisasikan visi masa depan.
2. Kepala sekolah visioner yang berada di Provinsi Jambi (SMA Negeri
12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari dan SMA Negeri 3 Kota
Jambi) mampu meraih prestasi lokal dan nasional serta internasional
280
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dibidang Agama, Akademik serta olahraga baik dari guru maupun dari
siswanya itu semua terjadi karena kepala sekolahnya sudah visoner
memiliki jiwa yang amanah dan keteguhan mengelola potensi sekolah
menjadi sekolah yang maju,Image kepemimpinan yang teruji untuk
menggerak arah sekolah ke depan seperti.
a. sebagai Penentu Arah. Kepala sekolah menyeleksi dan menetapkan
sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan strategis, untuk
menyusun berbagai langkah menuju sasaran yang dapat diterima
sebagai

suatu

kemajuan

riil

oleh

semua

warga

sekolah.

meningkatkatkan kegiatan akademis, olahraga dan agama.
b. Agen Perubahan. Kepala sekolah sudah bertanggung jawab untuk
merangsang perubahan di sekolah, misalnya kinerja guru dan tata
usaha sekolah, sumber daya dan fasilitas yang sudah bagus,
sehingga memungkinkan pencapaian sebuah visi di masa depan.
c.

Juru Bicara. Kepala sekolah di tiga SMA Negeri tersebut sebagai
seorang pembicara yang terampil, pendengar yang penuh perhatian
dan pelaksana sekolah kemudian menjadi promotor dan negosiator
bagi sekolah yang dipimpinnya kepada pihak luar.

d. Coach (Pelatih), Kepala sekolah pada tiga SMA Negeri tersebut
adalah pembentuk tim yang memberdayakan semua warga sekolah
dalam organisasi sekolah “menghidupkan visi”, dan karenanya
berperan sebagai mentor dan teladan dalam berbagai usaha, yang
diperlukan untuk merealisasikan berbagai usaha yang diperlukan
untuk merealisasikan visi tersebut. Untuk menjadi seorang pelatih
yang efektif, kepala sekolah SMA Negeri tersebut memberi tahu
semua warga sekolah, apa artinya visi bagi warga sekolah, dan apa
yang akan dilakukan untuk merealisasikannya.
e. Berpengetahuan yang luas sehingga kreatif-produktif dan berinovasi
dalam membangun sekolah.
f.

mengubah visi kedalam aksi, visi tidak hanya dijadikan pajangan
tetapi diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari.
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g. Membagun hubungan (internal ) memilki hubungan yang harmonis
dengan warga sekolah maupun (eksternal) dengan atasan atau yang
berpengaruh dalam memajukan sekolah.
h. Bertanggung jawab penuh terhadap semua apa yang terjadi dan
berani mengambil resiko.
i.

Memilki Jiwa kewirausahaan

j.

Menguasai tekhnologi dan terampil berbahasa

k.

Integritas kepribadian muslim yang tinggi

3. Pembinaan

budaya

sekolah

berupa

fisik

dapat

dilihat

dari

perlengkapan sarana dan prasarana yang lengkap oleh kepala
sekolah, budaya keagamaan dapat dilihat dari matrikulasi bacaan AlQuran, pelatihan Adzan, sholat berjamaah, Berpakaian Islami (Busana
harus menutup aurat sesuai ketentuan agama), Model busana tidak
ketat, dan sesuai dengan tata tertib, Bahan busana tidak transparan,
tidak

bergambar

hal-hal

yang

dilarang

agama,

Tidak

boleh

menggunakan aksesoris wanita bagi laki-laki, Tidak dibenarkan
mewarnai rambut, memakai wig dan bertato,Tidak memakai perhiasan
yang berlebihan), harus selalu Menebar ukhuwah melalui (senyum,
salam, dan sapa); Membiasakan Adab yang Baik (Adab Masuk
Sekolah, Adab di Luar Kelas, Adab di Dalam Kelas, Adab Makan
Minum, Adab Berbicara, Adab Bergaul) Adanya komitmen setiap
warga sekolah menampilkan citra Islami, Melakukan berbagai
kegiatan yang dapat mencerminkan suasana keagamaan (Peringatan
Hari Besar Islam (PHBI), Lomba Keterampilan Agama, Pidato
Keislaman, Infaq Jum’at) Organisasi Keislaman Siswa (Rohis) dan
baca yasin setiap hari jumat. Budaya Kedisplinan dan Pelaksanaan
Tata Tertib, Tata tertib tersebut disosialisasikan pada seluruh warga
sekolah baik secara tertulis ataupun lisan. Budaya Berprestasi dan
Berkompetisi, sering menyelengarakan beberapa event atau ajang
untuk berprestasi dan berkompetisi dikalangan siswa. Ini sudah
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terbukti sekolah tersebut meraih prestasi tingkat nasional dan
internasional, sifat jujur dan tanggung jawab, dapat mengambil
keputusan, dan terbiasa menjaga kebersihan. Sikap toleransi
terhadap warga sekolah, Produktivitas

kerja dilaksanakan sesuai

dengan tugasnya masing-masing. Konsisten dalam mencapai tujuan
sekolah, Sistem teknologi dan Penerapan bahasa, Pelaksanaan
usaha dalam bentuk memelihara ikan.
4. Kepemimpinan visioner kepala sekolah (SMA Negeri 12 Merangin,
SMA Negeri 1 Batang Hari dan SMA Negeri 3 Kota Jambi) dalam
pembinaan budaya sekolah untuk melakukan perubahan yang lebih
baik, yaitu dengan cara: a) penentu arah (Direction Setter), pemimpin
mesti

menyeleksi

dan

menetapkan

sasaran

dengan

mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi
tujuan pengerahan seluruh sumber daya organisasi. b) agen
perubahan (Agent of Change). Dalam perannya sebagai agen
perubahan,

pemimpin

visioner

bertangggung

jawab

untuk

merangsang perubahan di lingkungan internal. c) Juru Bicara
(Spokesperson). Mampu mempromosikan keunggulan yang dimiliki
oleh sekolah d) Pelatih (Coach) menggunakan kerjasama kelompok
untuk mencapai perpindahan perubahan serta sebagai Pembangkit
motivasi, Berpengetahuan yang luas sehingga kreatif-produktif dan
berinovasi dalam membangun sekolah, mengubah visi kedalam aksi,
Membagun

hubungan internal maupun eksternal dan Bertanggung

jawab.
B. Implikasi
Penelitian

ini

secara

teori

menemukan

konsep

tentang

kepemimpinan visioner dalam menggerakkan organisasi sekolah yang
menunjukkan

keunggulan

sesuai

dengan

visi

sekolah.

Konsep

karakteristik kepemimpinan visioner Burt Nanus, Pendapatnya adalah
penentu arah (direction setter), agen perubahan, juru bicara dan sebagai
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pelatih. Sedangkan, temuan penelitian, integritas kepribadian muslim dan
sistem teknologi dan niat yang ikhlas. Hasil penelitian ini memperkaya
hasanah studi manajemen pendidikan Islam.
Pemimpin yang mempunyai integritas adalah orang yang memiliki
watak, karakter, dan kepribadian yang utuh sejati, tampil apa adanya
tetapi tetap cantik lahir dan batin. Sebagai contoh, sifat-sifat Rasulullah
Saw diantaranya, siddiq (trust), amanah (responsibility dan accountability),
fathanah (smart) dan tabligh (openly) yang pada gilirannya terakumulasi
membentuk sifat al-amin (terpercaya) adalah menggambarkan pribadi
yang memiliki integritas. Dalam bahasa agama, integritas adalah akhlakul
karimah. Nilai-nilai kenabian tersebut menjadi sumber rujukan memahami
kepemimpinan. Jadi, penelitian ini mempertajam penelitian yang terdahulu
mendukung karakteristik kepemimpinan visioner yang merujuk nilai-nilai
transendental.
Karakteristik kepemimpinan visioner merupakan kesinambungan
dari kepemimpinan terdahulu yaitu sebagai juru bicara, agen perubahan,
penentu arah, pelatih, Berpengetahuan yang luas sehingga kreatifproduktif dan berinovasi dalam membangun sekolah, mengubah visi
kedalam aksi, Membagun

hubungan internal maupun eksternal dan

Bertanggung jawab. Sedangkan berdasarkan hasil dari penelitian yang
dilakukan peneliti yaitu kepemimpinan visioner dalam membina budaya
sekolah menurut hasil penelitian peneliti harus adanya pengembangan
teori yang sudah ada untuk melakukan pembinaaan budaya sekolah: 1)
Memiliki integritas kepribadian muslim sebagimana Rasulullah SAW
sebagai pemimpin yaitu benar atau mampu bersikap jujur, cerdas yaitu
memiliki kemampuan pendidikan dan pengalaman yang baik, bertanggung
jawab dengan apa yang sudah dilakukan dan memperjuangkan amanah
untuk mencapai perubahan yang baik, menyampaikan kebenaran dan
mencegah kepada yang munkar dalam melakukan perpindahan untuk
perubahan yang lebih baik, 2) memiliki jiwa kewirausahaan 3) menguasai
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teknologi dan terampil berbahasa. Dapat dijelaskan dalam bentuk bagan
berikut ini:
MODEL PENGEMBANGAN TEORI
KEPEMIMPINAN VISIONER DALAM
MEMBINA BUDAYA SEKOLAH
1.
2.
3.
4.
5.

6.
Kepemimpinan
Visioner
Kepala
Sekolah

7.
8.
9.
10.
11.

Budaya Sekolah

Penentu arah
Agen perubahan
Juru bicara
Pelatih
Berpengetahuan
yang
luas
sehingga
kreatif-produktif
dan
berinovasi dalam membangun
sekolah
Mampu mengubah visi kedalam
aksi
Membagun
hubungan internal
maupun eksternal
Bertanggung jawab atas segala
sesuatu
Jiwa kewirausahaan
Menguasai tekhnologi dan terampil
berbahasa
Integritas kepribadian muslim

1. Pelaksanaan sistem Religi
2. Sikap toleransi terhadap warga
sekolah
3. Pembinaan terhadap warga sekolah
oleh kepala sekolah
4. Kejujuran warga sekolah
5. Prestasi
6. Disiplin yang optimal
7. Produktivitas kerja yang dilakukan
8. Konsisten dalam mencapai tujuan
sekolah
9. Menjaga kebersihan
10. Sistem teknologi dan Penerapan
bahasa
11. Pelaksanaan usaha
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C. Rekomendasi
Hasil penelitian disertasi ini, peneliti rekomendasikan khusus kepada:
1. Kepala SMA Negeri 12 Merangin
2. Kepala SMA Negeri 1 Batang Hari
3. Kepala SMA Negeri 3 Kota Jambi
4. Kepala Sekolah dan Sekolah se-Provinsi Jambi
Selanjutnya Kepada:
1. Gubernur Provinsi Jambi
2. Walikota Jambi
3. Bupati se-Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas se-Pemerintahan Provinsi Jambi, Pimpinan Lembaga
Pendidikan Nonformal, Perusahaan dan Organisasi Masyarakat
D. saran
Saran dari penelitian ini:
a. Agar kepemimpinan visioner kepala sekolah dapat diterapkan di
sekolah lainnya.
b. agar kepala sekolah visioner konsisten dalam pembinaan budaya
sekolah.
c.

agar pemerintah lebih meningkatkan lagi pelatihan atau seminar
tentang kepemimpinan kepala sekolah dan ke tiga kepala sekolah
bisa dijadikan tutor bagi kepala sekolah yang lainnya.

E. Kata penutup
Semoga Disertasi ini bermanfaat, menjadi bahan kajian teoritis dan
praktis bagi peneliti selanjutnya, dapat diterapkan di sekolah untuk
membina budaya sekolah yang relegius, disiplin, memiliki kerja sama yang
baik, peningkatan prestasi dan menjadi teladan bagi sekolah-sekolah
lainnya dan bermanfaat dunia dan akhirat.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Judul: Kepemimpinan Kepala Sekolah Visioner dalam Pembinaan Budaya
Sekolah

A. WAWANCARA
1. Kepala Sekolah
Kepemimpinan Visioner
a. Penentu arah
1) Apakah kepala sekolah memiliki visi, misi, tujuan dan program
kerja?
2) Apakah dalam pembuatan visi, misi masa depan tersebut dapat
diserap oleh warga sekolah?
3) Apakah kepala sekolah melibatkan warga sekolah dalam setiap
kegiatan?
4) Bagaimana bentuk motivasi atau dorongan yang diberikan kepala
sekolah kepada warga sekolah?
5) Bagaimana bimbingan yang diberikan kepada warga sekolah
terutama dalam hal membina budaya sekolah?
b. Agen perubahan
1) Apakah kepala sekolah mengendalikan dan mengelola resiko
perubahan?
2) Apakah kepala sekolah memenuhi kepentingan stakeholder?
3) Apakah kepala sekolah percaya diri untuk menyesuaikan dan
berpikir serta bertindak fleksibel sebagai agen perubahan?
4) Apa saja bentuk perubahan yang sudah dilakukan oleh kepala
sekolah?
5) Apakah kepala sekolah menggunakan data saat ini untuk
merencanakan kesuksesan masa depan?
c.

Juru bicara
1) Bagaimana kepala sekolah sebagai pemimpin visioner memiliki
percaya diri dan mempromosikan visi sekolah kepada orang lain
diluar sekolah maupun orang-orang dalam sekolah?
2) Apakah sekolah bapak bekerjasama dengan orang berpengaruh
atau pihak lain dan apa saja bentuk MOU tersebut?
3) Bagaimana kepala sekolah memahami lingkungan eksternal
untuk membina budaya sekolah?
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4) Bagaimana kepala sekolah mengambil tindakan secepat mungkin
untuk menanggapi perubahan lingkungan ?
5) Bagaimana kepala sekolah Ambil peran untuk memecahkan
masalah?
d. Pelatih
1) Bagaimana kepala sekolah memberi bimbingan dan pelatihan
kepada warga sekolah?
2) Bagaimana cara bapak memimpin proses pengembangan sekolah
agar mencapai tujuan pendidikan yang bermutu?
3) Bagaimana cara bapak melihat peluang untuk berhasil dalam
memimpin sebuah organisasi?
4) Apakah bapak kepala sekolah melibatkan semua warga sekolah
dalam kegiatan kelompok maupun rapat?
5) Bagaimana cara bapak mengelola orang lain yang akan
membantu bapak dalam melakukan tugas?
e. Pengetahuan yang luas
1) Apakah Kepala sekolah memiliki pengalaman yang luas tentang
dunia pendidikan?
2) Apakah kepala sekolah memahami situasi dan kondisi tenaga
kependidikan, kondisi peserta didik, pengembangan tenaga
kependidikan, kemampuan pengembanga diri?
3) Apakah Kepala sekolah memiliki ide-ide dan kreasi-kreasi untuk
kemajuan sekolah?
4) Apakah kepala sekolah selalu mendapatkan informasi yang
terbaru dan rajin membaca?
5) Prestasi apa yang bapak raih selama menjadi kepala sekolah?
f.

Mengubah visi kedalam aksi.
1) Apakah kepala sekolah merancang visi dan misi serta program
kerja Kepala Sekolah bersama warga sekolah?
2) Bagaimana kepala sekolah mensosialisasikan program kerja
kepada stakeholder?
3) Bagaimana Kepala sekolah menentukan langkah-langkah strategis
untuk mewujudkan visi, misi dan program kerja tersebut?
4) Apa saja bentuk visi, misi dan program kerja Kepala sekolah yang
sudah berhasil dilaksanakan?
5) Bagaimana respon warga sekolah dalam hal melaksanakan visi
dan program kerja tersebut?

g. Membagun hubungan
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1) Apakah Kepala sekolah memahami keinginan bawahan (guru, staf
dan para siswa)?
2) Apakah Kepala sekolah memahami iklim organisasi yang
dibawahinya?
3) Apakah Kepala sekolah menciptakan suasana kebersamaan di
lingkungan sekolah?
4) Bagaimana kepala sekolah Mengembangkan dan mengelola
hubungan sekolah/sekolah dengan pihak lain di luar sekolah dalam
rangka mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan
pembiayaan sekolah?
5) Apakah kepala sekolah Membangun rasa saling percaya dan
memfasilitasi kerjasama dalam rangka untuk menciptakan
kolaborasi yang kuat diantara warga sekolah?
h. Bertanggung jawab.
1) Apakah kepala sekolah Memahami tugas-tugas apa saja yang
harus dikerjakan olehnya dan tiap-tiap personil sekolah?
2) Apakah Kepala sekolah meluangkan waktu untuk mengerjakan
tugas diluar jam dinas sebagai kepala sekolah?
3) Apakah Kepala sekolah memonitor perkembangan kualitas guru
dan para siswa?
4) Apakah Kepala Sekolah membuat laporan kepada orang tua
peserta didik dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota pada
setiap akhir semester?
5) Apakah kepala sekolah berani mengambil resiko terhadap apapun
yang terjadi dilingkungan sekolah?

Budaya Sekolah
a. Religius
1) Apakah kepala sekolah menanamkan nilai ibadah dalam setiap
kegiatan yang ada disekolah?
2) Bagaimana kepala sekolah melakukan kegiatan keagamaan
dengan warga sekolah?
3) Sejauhmana kepala sekolah menanamkan rasa keagamaan
kepada warga sekolah?
4) Seperti apa kebiasaan keagamaan yang dilakukan oleh warga
sekolah?
5) Apakah ada pengawasan terhadap kebiasaan keagamaan tersebut
baik disekolah maupun dirumah?
b. Toleransi
1) Apakah Kepala sekolah memberi toleransi beragama bagi warga
sekolahnya?
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2) Apakah kepala sekolah berbicara dengan nada yang baik dan
Bermusyawarah untuk memecahkan masalah?
3) Apakah kepala sekolah menerima keindahan perbedaan?
4) Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan timbal balik?
5) Apakah kepala sekolah perhatian dan menghargai situasi-situasi
bawahannya?
c.

pembinaan terhadap anggota
1) apakah Kepala sekolah memberikan bimbingan dan arahan secara
berkala kepada seluruh anggota?
2) Apakah pengawasan dan evaluasi yang disusun, dilakukan di
sekolah bapak?
3) Apakah Kepala sekolah memberikan sanksi atau hukuman yang
tegas kepada warga sekolah yang melanggar aturan?
4) Apakah kepala sekolah memiliki upaya dalam pengembangan
karier guru yang telah dilakukan?
5) Apkah kepala sekolah memberikan kesempatan kepada warga
sekolah untuk mengikuti pelatihan atau peningkatan professional?

d. Jujur
1) Apakah bapak membimbing siswa untuk Menyerahkan barang yang
ditemukan kepada yang berhak?
2) Apakah bapak Membuat laporan berdasarkan data atau informasi
apa adanya?
3) Apakah Bapak Tidak mengambil / menyebarkan karya orang lain
tanpa menyebutkan sumbernya?
4) Apakah bapak pernah mengakui kekurangan yang bapak miliki
kepada bawahan?
5) Apakah bapak bisa menerapkan perilaku dapat dipercaya dalam
perkataan, tindakan, dan pekerjaan kepada warga sekolah?
e. Prestasi
1) Apakah sarana dan prasarana sudah memadai atau lengkap
disekolah?
2) Apakah warga sekolah sering membaca buku di perpustakaan?
3) Acara apa saja yang sering dilakukan untuk membangkitkan
semangat/prestasi siswa?
4) Bagaimana pihak sekolah membimbing siswa dalam meningkatkan
prestasi?
5) Apa saja bentuk prestasi yang sudah dicapai oleh sekolah
f.

Disiplin
1) Bagaimana kedisiplinan yang diterapkan untuk kepala sekolah,
waka, karyawan, guru dan siswa disekolah serta bagaimana kepala
sekolah membina kedisiplinan warga sekolah?
2) Apakah pihak sekolah pernah melakukan razia kepeserta didik?
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3) Hukuman apa yang diberikan oleh kepala sekolah untuk guru, staf
dan siswa yang melanggar aturan?
4) Apakah aturan sekolah atau tata tertib sudah disosialisasikan
kepada warga sekolah?
5) Bagaimana pengawasan dan evaluasi yang bapak terapkan?
g. Produktivitas kerja
1) Apakah bapak memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan?
2) Bagaimana bapak mengatasi persoalan dan dapat menyesuaikan
diri dengan lingkungan yang berubah-ubah?
3) Apakah bapak mempunyai kontribusi positif terhadap lingkungan?
4) Apakah bapak Percaya pada diri sendiri?
5) Bagaimana bapak menyelesaikan pekerjaan secara efisien?
h. Konsisten dalam mencapai tujuan.
1) Bagaimana Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif
dan inovatif bagi pembelajaran?
2) Apakah bapak konsisten dalam memberikan pembinaan budaya
sekolah terhadap warga sekolah?
3) Bagaimana upaya bapak agar semua warga konsisten dalam
menerapkan dan menjaga budaya sekolah?
4) Apakah kiat agar semua warga selalu konsisten?
5) Apa solusi yang diberikan apabila ada warga sekolah yang tidak
konsisten?
2. Wakil Kepala Sekolah
Kepemimpinan Visioner
a. Penentu arah
1) Apakah kepala sekolah memiliki visi, misi, tujuan dan program
kerja?
2) Apakah dalam pembuatan visi, misi masa depan tersebut dapat
diserap oleh warga sekolah?
3) Apakah kepala sekolah melibatkan warga sekolah dalam setiap
kegiatan?
4) Bagaimana bentuk motivasi atau dorongan yang diberikan kepala
sekolah kepada warga sekolah?
5) Bagaimana bimbingan kepala sekolah yang diberikan kepada
warga sekolah terutama dalam hal membina budaya sekolah?
b. Agen perubahan
1) Apakah kepala sekolah mengendalikan dan mengelola resiko
perubahan?
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2) Apakah kepala sekolah memenuhi kepentingan stakeholder?
3) Apakah kepala sekolah percaya diri untuk menyesuaikan dan
berpikir serta bertindak fleksibel sebagai agen perubahan?
4) Apa saja bentuk perubahan yang sudah dilakukan oleh kepala
sekolah?
5) Apakah kepala sekolah menggunakan data saat ini untuk
merencanakan kesuksesan masa depan?
c. Juru bicara
1) Bagaimana kepala sekolah sebagai pemimpin visioner memiliki
kepercayaan diri dan mempromosikan visi sekolah kepada orang
lain diluar sekolah maupun orang-orang dalam sekolah?
2) Apakah sekolah bapak bekerjasama dengan orang berpengaruh
atau pihak lain dan apa saja bentuk MOU tersebut?
3) Bagaimana kepala sekolah memahami lingkungan eksternal
untuk membina budaya sekolah?
4) Bagaimana kepala sekolah mengambil tindakan secepat mungkin
untuk menanggapi perubahan lingkungan ?
5) Bagaimana kepala sekolah Ambil peran untuk memecahkan
masalah?
d. Pelatih
1) Bagaimana kepala sekolah memberi bimbingan dan pelatihan
kepada warga sekolah?
2) Bagaimana
cara
kepala
sekolah
memimpin
proses
pengembangan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang
bermutu?
3) Bagaimana cara kepala sekolah melihat peluang untuk berhasil
dalam memimpin sebuah organisasi?
4) Apakah bapak kepala sekolah melibatkan semua warga sekolah
dalam kegiatan kelompok maupun rapat?
5) Bagaimana cara kepala sekolah mengelola orang lain yang akan
membantu kepala sekolah dalam melakukan tugas?
e. Pengetahuan yang luas
1) Apakah Kepala sekolah memiliki pengalaman yang luas tentang
dunia pendidikan?
2) Apakah kepala sekolah memahami situasi dan kondisi tenaga
kependidikan, kondisi peserta didik, pengembangan tenaga
kependidikan, kemampuan pengembanga diri?
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3) Apakah Kepala sekolah memiliki ide-ide dan kreasi-kreasi untuk
kemajuan sekolah?
4) Apakah kepala sekolah selalu mendapatkan informasi yang
terbaru dan rajin membaca?
5) Prestasi apa yang kepala sekolah raih selama menjadi kepala
sekolah?
f.

Mengubah visi kedalam aksi.
1) Apakah kepala sekolah merancang visi dan misi serta program
kerja Kepala Sekolah bersama warga sekolah?
2) Bagaimana kepala sekolah mensosialisasikan program kerja
kepada stakeholder?
3) Bagaimana Kepala sekolah menentukan langkah-langkah
strategis untuk mewujudkan visi, misi dan program kerja tersebut?
4) Apa saja bentuk visi, misi dan program kerja Kepala sekolah yang
sudah berhasil dilaksanakan?
5) Bagaimana respon warga sekolah dalam hal melaksanakan visi
dan program kerja tersebut?

g. Membagun hubungan
1) Apakah Kepala sekolah memahami keinginan bawahan (guru, staf
dan para siswa)?
2) Apakah Kepala sekolah memahami iklim organisasi yang
dibawahinya?
3) Apakah Kepala sekolah menciptakan suasana kebersamaan di
lingkungan sekolah?
4) Bagaimana kepala sekolah Mengembangkan dan mengelola
hubungan sekolah/sekolah dengan pihak lain di luar sekolah
dalam rangka mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan
pembiayaan sekolah?
5) Apakah kepala sekolah Membangun rasa saling percaya dan
memfasilitasi kerjasama dalam rangka untuk menciptakan
kolaborasi yang kuat diantara warga sekolah?
h. Bertanggung jawab.
1) Apakah kepala sekolah Memahami tugas-tugas apa saja yang
harus dikerjakan olehnya dan tiap-tiap personil sekolah?
2) Apakah Kepala sekolah meluangkan waktu untuk mengerjakan
tugas diluar jam dinas sebagai kepala sekolah?
3) Apakah Kepala sekolah memonitor perkembangan kualitas guru
dan para siswa?
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4) Apakah Kepala Sekolah membuat laporan kepada orang tua
peserta didik dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota pada
setiap akhir semester?
5) Apakah kepala sekolah berani mengambil resiko terhadap apapun
yang terjadi dilingkungan sekolah?

Budaya Sekolah
a. Religius
1) Apakah kepala sekolah menanamkan nilai ibadah dalam setiap
kegiatan yang ada disekolah?
2) Bagaimana kepala sekolah melakukan kegiatan keagamaan
dengan warga sekolah?
3) Sejauhmana kepala sekolah menanamkan rasa keagamaan
kepada warga sekolah?
4) Seperti apa kebiasaan keagamaan yang dilakukan oleh warga
sekolah?
5) Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap kebiasaan
keagamaan tersebut baik disekolah maupun dirumah?
b. Toleransi
1) Apakah Kepala sekolah memberi toleransi beragama bagi warga
sekolahnya?
2) Apakah kepala sekolah berbicara dengan nada yang baik dan
Bermusyawarah untuk memecahkan masalah?
3) Apakah kepala sekolah menerima keindahan perbedaan?
4) Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan timbal balik?
5) Apakah kepala sekolah perhatian dan menghargai situasi-situasi
bawahannya?
c.

pembinaan terhadap anggota
1) apakah Kepala sekolah memberikan bimbingan dan arahan
secara berkala kepada seluruh anggota?
2) Apakah pengawasan dan evaluasi yang disusun, dilakukan di
sekolah bapak?
3) Apakah Kepala sekolah memberikan sanksi atau hukuman yang
tegas kepada warga sekolah yang melanggar aturan?
4) Apakah kepala sekolah memiliki upaya dalam pengembangan
karier guru yang telah dilakukan?
5) Apkah kepala sekolah memberikan kesempatan kepada warga
sekolah untuk mengikuti pelatihan atau peningkatan professional?

d. Jujur
1) Apakah kepala sekolah membimbing siswa untuk Menyerahkan
barang yang ditemukan kepada yang berhak?
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2) Apakah kepala sekolah Membuat laporan berdasarkan data atau
informasi apa adanya?
3) Apakah kepala sekolah Tidak mengambil / menyebarkan karya
orang lain tanpa menyebutkan sumbernya?
4) Apakah kepala sekolah pernah mengakui kekurangan yang bapak
miliki kepada bawahan?
5) Apakah kepala sekolah bisa menerapkan perilaku dapat dipercaya
dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan kepada warga sekolah?
e. Prestasi
1) Apakah sarana dan prasarana sudah memadai atau lengkap
disekolah?
2) Apakah warga sekolah sering membaca buku di perpustakaan?
3) Acara apa saja yang sering dilakukan untuk membangkitkan
semangat/prestasi siswa?
4) Bagaimana
pihak
sekolah
membimbing
siswa
dalam
meningkatkan prestasi?
5) Apa saja bentuk prestasi yang sudah dicapai oleh sekolah
f.

Disiplin
1) Bagaimana kedisiplinan yang diterapkan untuk kepala sekolah,
waka, karyawan, guru dan siswa disekolah serta bagaimana
kepala sekolah membina kedisiplinan warga sekolah?
2) Apakah pihak sekolah pernah melakukan razia kepeserta didik?
3) Hukuman apa yang diberikan oleh kepala sekolah untuk guru, staf
dan siswa yang melanggar aturan?
4) Apakah aturan sekolah atau tata tertib sudah disosialisasikan
kepada warga sekolah?
5) Bagaimana pengawasan dan evaluasi yang kepala sekolah
terapkan?

g. Produktivitas kerja
1) Apakah bapak dan kepala sekolah memiliki rasa cinta terhadap
pekerjaan?
2) Bagaimana bapak dan kepala sekolah mengatasi persoalan dan
dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah?
3) Apakah kepala sekolah mempunyai kontribusi positif terhadap
lingkungan?
4) Apakah bapak dan kepala sekolah Percaya pada diri sendiri?
5) Bagaimana bapak dan kepala sekolah menyelesaikan pekerjaan
secara efisien?
h. Konsisten dalam mencapai tujuan.
1) Bagaimana Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif
dan inovatif bagi pembelajaran?
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2) Apakah kepala sekolah konsisten dalam memberikan pembinaan
budaya sekolah terhadap warga sekolah?
3) Bagaimana upaya kepala sekolah agar semua warga konsisten
dalam menerapkan dan menjaga budaya sekolah?
4) Apakah kiat kepala sekolah agar semua warga selalu konsisten?
5) Apa solusi yang diberikan kepala sekolah apabila ada warga
sekolah yang tidak konsisten?
3. Kepala Tata Usaha
Kepemimpinan Visioner
a. Penentu arah
1) Apakah kepala sekolah memiliki visi, misi, tujuan dan program
kerja?
2) Apakah dalam pembuatan visi, misi masa depan tersebut dapat
diserap oleh warga sekolah?
3) Apakah kepala sekolah melibatkan warga sekolah dalam setiap
kegiatan?
4) Bagaimana bentuk motivasi atau dorongan yang diberikan kepala
sekolah kepada warga sekolah?
5) Bagaimana bimbingan kepala sekolah yang diberikan kepada
warga sekolah terutama dalam hal membina budaya sekolah?
b. Agen perubahan
1) Apakah kepala sekolah mengendalikan dan mengelola resiko
perubahan?
2) Apakah kepala sekolah memenuhi kepentingan stakeholder?
3) Apakah kepala sekolah percaya diri untuk menyesuaikan dan
berpikir serta bertindak fleksibel sebagai agen perubahan?
4) Apa saja bentuk perubahan yang sudah dilakukan oleh kepala
sekolah?
5) Apakah kepala sekolah menggunakan data saat ini untuk
merencanakan kesuksesan masa depan?
c.

Juru bicara
1) Bagaimana kepala sekolah sebagai pemimpin visioner memiliki
kepercayaan diri dan mempromosikan visi sekolah kepada orang
lain diluar sekolah maupun orang-orang dalam sekolah?
2) Apakah sekolah bapak bekerjasama dengan orang berpengaruh
atau pihak lain dan apa saja bentuk MOU tersebut?
3) Bagaimana kepala sekolah memahami lingkungan eksternal
untuk membina budaya sekolah?
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4) Bagaimana kepala sekolah mengambil tindakan secepat mungkin
untuk menanggapi perubahan lingkungan ?
5) Bagaimana kepala sekolah Ambil peran untuk memecahkan
masalah?
d. Pelatih
1) Bagaimana kepala sekolah memberi bimbingan dan pelatihan
kepada warga sekolah?
2) Bagaimana
cara
kepala
sekolah
memimpin
proses
pengembangan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang
bermutu?
3) Bagaimana cara kepala sekolah melihat peluang untuk berhasil
dalam memimpin sebuah organisasi?
4) Apakah bapak kepala sekolah melibatkan semua warga sekolah
dalam kegiatan kelompok maupun rapat?
5) Bagaimana cara kepala sekolah mengelola orang lain yang akan
membantu kepala sekolah dalam melakukan tugas?
e. Pengetahuan yang luas
1) Apakah Kepala sekolah memiliki pengalaman yang luas tentang
dunia pendidikan?
2) Apakah kepala sekolah memahami situasi dan kondisi tenaga
kependidikan, kondisi peserta didik, pengembangan tenaga
kependidikan, kemampuan pengembanga diri?
3) Apakah Kepala sekolah memiliki ide-ide dan kreasi-kreasi untuk
kemajuan sekolah?
4) Apakah kepala sekolah selalu mendapatkan informasi yang
terbaru dan rajin membaca?
5) Prestasi apa yang kepala sekolah raih selama menjadi kepala
sekolah?
f.

Mengubah visi kedalam aksi.
1) Apakah kepala sekolah merancang visi dan misi serta program
kerja Kepala Sekolah bersama warga sekolah?
2) Bagaimana kepala sekolah mensosialisasikan program kerja
kepada stakeholder?
3) Bagaimana Kepala sekolah menentukan langkah-langkah
strategis untuk mewujudkan visi, misi dan program kerja tersebut?
4) Apa saja bentuk visi, misi dan program kerja Kepala sekolah yang
sudah berhasil dilaksanakan?
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5) Bagaimana respon warga sekolah dalam hal melaksanakan visi
dan program kerja tersebut?
g. Membagun hubungan
1) Apakah Kepala sekolah memahami keinginan bawahan (guru, staf
dan para siswa)?
2) Apakah Kepala sekolah memahami iklim organisasi yang
dibawahinya?
3) Apakah Kepala sekolah menciptakan suasana kebersamaan di
lingkungan sekolah?
4) Bagaimana kepala sekolah Mengembangkan dan mengelola
hubungan sekolah/sekolah dengan pihak lain di luar sekolah
dalam rangka mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan
pembiayaan sekolah?
5) Apakah kepala sekolah Membangun rasa saling percaya dan
memfasilitasi kerjasama dalam rangka untuk menciptakan
kolaborasi yang kuat diantara warga sekolah?
h. Bertanggung jawab.
1) Apakah kepala sekolah Memahami tugas-tugas apa saja yang
harus dikerjakan olehnya dan tiap-tiap personil sekolah?
2) Apakah Kepala sekolah meluangkan waktu untuk mengerjakan
tugas diluar jam dinas sebagai kepala sekolah?
3) Apakah Kepala sekolah memonitor perkembangan kualitas guru
dan para siswa?
4) Apakah Kepala Sekolah membuat laporan kepada orang tua
peserta didik dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota pada
setiap akhir semester?
5) Apakah kepala sekolah berani mengambil resiko terhadap apapun
yang terjadi dilingkungan sekolah?

Budaya Sekolah
a. Religius
1) Apakah kepala sekolah menanamkan nilai ibadah dalam setiap
kegiatan yang ada disekolah?
2) Bagaimana kepala sekolah melakukan kegiatan keagamaan
dengan warga sekolah?
3) Sejauhmana kepala sekolah menanamkan rasa keagamaan
kepada warga sekolah?
4) Seperti apa kebiasaan keagamaan yang dilakukan oleh warga
sekolah?
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5) Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap kebiasaan
keagamaan tersebut baik disekolah maupun dirumah?
b. Toleransi
1) Apakah Kepala sekolah memberi toleransi beragama bagi warga
sekolahnya?
2) Apakah kepala sekolah berbicara dengan nada yang baik dan
Bermusyawarah untuk memecahkan masalah?
3) Apakah kepala sekolah menerima keindahan perbedaan?
4) Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan timbal balik?
5) Apakah kepala sekolah perhatian dan menghargai situasi-situasi
bawahannya?
c.

pembinaan terhadap anggota
1) apakah Kepala sekolah memberikan bimbingan dan arahan
secara berkala kepada seluruh anggota?
2) Apakah pengawasan dan evaluasi yang disusun, dilakukan di
sekolah bapak?
3) Apakah Kepala sekolah memberikan sanksi atau hukuman yang
tegas kepada warga sekolah yang melanggar aturan?
4) Apakah kepala sekolah memiliki upaya dalam pengembangan
karier guru yang telah dilakukan?
5) Apkah kepala sekolah memberikan kesempatan kepada warga
sekolah untuk mengikuti pelatihan atau peningkatan professional?

d. Jujur
1) Apakah kepala sekolah membimbing siswa untuk Menyerahkan
barang yang ditemukan kepada yang berhak?
2) Apakah kepala sekolah Membuat laporan berdasarkan data atau
informasi apa adanya?
3) Apakah kepala sekolah Tidak mengambil / menyebarkan karya
orang lain tanpa menyebutkan sumbernya?
4) Apakah kepala sekolah pernah mengakui kekurangan yang bapak
miliki kepada bawahan?
5) Apakah kepala sekolah bisa menerapkan perilaku dapat dipercaya
dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan kepada warga sekolah?
e. Prestasi
1) Apakah sarana dan prasarana sudah memadai atau lengkap
disekolah?
2) Apakah warga sekolah sering membaca buku di perpustakaan?
3) Acara apa saja yang sering dilakukan untuk membangkitkan
semangat/prestasi siswa?
4) Bagaimana
pihak
sekolah
membimbing
siswa
dalam
meningkatkan prestasi?
5) Apa saja bentuk prestasi yang sudah dicapai oleh sekolah?
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f.

Disiplin
1) Bagaimana kedisiplinan yang diterapkan untuk kepala sekolah,
waka, karyawan, guru dan siswa disekolah serta bagaimana
kepala sekolah membina kedisiplinan warga sekolah?
2) Apakah pihak sekolah pernah melakukan razia kepeserta didik?
3) Hukuman apa yang diberikan oleh kepala sekolah untuk guru, staf
dan siswa yang melanggar aturan?
4) Apakah aturan sekolah atau tata tertib sudah disosialisasikan
kepada warga sekolah?
5) Bagaimana pengawasan dan evaluasi yang kepala sekolah
terapkan?

g. Produktivitas kerja
1) Apakah bapak dan kepala sekolah memiliki rasa cinta terhadap
pekerjaan?
2) Bagaimana bapak dan kepala sekolah mengatasi persoalan dan
dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah?
3) Apakah kepala sekolah mempunyai kontribusi positif terhadap
lingkungan?
4) Apakah bapak dan kepala sekolah Percaya pada diri sendiri?
5) Bagaimana bapak dan kepala sekolah menyelesaikan pekerjaan
secara efisien?
h. Konsisten dalam mencapai tujuan.
1) Bagaimana Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif
dan inovatif bagi pembelajaran?
2) Apakah kepala sekolah konsisten dalam memberikan pembinaan
budaya sekolah terhadap warga sekolah?
3) Bagaimana upaya kepala sekolah agar semua warga konsisten
dalam menerapkan dan menjaga budaya sekolah?
4) Apakah kiat kepala sekolah agar semua warga selalu konsisten?
5) Apa solusi yang diberikan kepala sekolah apabila ada warga
sekolah yang tidak konsisten?
4. Guru
Kepemimpinan Visioner
a. Penentu arah
1) Apakah kepala sekolah memiliki visi, misi, tujuan dan program
kerja?
2) Apakah dalam pembuatan visi, misi masa depan tersebut dapat
diserap oleh warga sekolah?
3) Apakah kepala sekolah melibatkan warga sekolah dalam setiap
kegiatan?
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4) Bagaimana bentuk motivasi atau dorongan yang diberikan kepala
sekolah kepada warga sekolah?
5) Bagaimana bimbingan kepala sekolah yang diberikan kepada
warga sekolah terutama dalam hal membina budaya sekolah?
b. Agen perubahan
1) Apakah kepala sekolah mengendalikan dan mengelola resiko
perubahan?
2) Apakah kepala sekolah memenuhi kepentingan stakeholder?
3) Apakah kepala sekolah percaya diri untuk menyesuaikan dan
berpikir serta bertindak fleksibel sebagai agen perubahan?
4) Apa saja bentuk perubahan yang sudah dilakukan oleh kepala
sekolah?
5) Apakah kepala sekolah menggunakan data saat ini untuk
merencanakan kesuksesan masa depan?
c.

Juru bicara
1) Bagaimana kepala sekolah sebagai pemimpin visioner memiliki
kepercayaan diri dan mempromosikan visi sekolah kepada orang
lain diluar sekolah maupun orang-orang dalam sekolah?
2) Apakah sekolah bapak bekerjasama dengan orang berpengaruh
atau pihak lain dan apa saja bentuk MOU tersebut?
3) Bagaimana kepala sekolah memahami lingkungan eksternal
untuk membina budaya sekolah?
4) Bagaimana kepala sekolah mengambil tindakan secepat mungkin
untuk menanggapi perubahan lingkungan ?
5) Bagaimana kepala sekolah Ambil peran untuk memecahkan
masalah?

d. Pelatih
1) Bagaimana kepala sekolah memberi bimbingan dan pelatihan
kepada warga sekolah?
2) Bagaimana
cara
kepala
sekolah
memimpin
proses
pengembangan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang
bermutu?
3) Bagaimana cara kepala sekolah melihat peluang untuk berhasil
dalam memimpin sebuah organisasi?
4) Apakah bapak kepala sekolah melibatkan semua warga sekolah
dalam kegiatan kelompok maupun rapat?
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5) Bagaimana cara kepala sekolah mengelola orang lain yang akan
membantu kepala sekolah dalam melakukan tugas?
e. Pengetahuan yang luas
1) Apakah Kepala sekolah memiliki pengalaman yang luas tentang
dunia pendidikan?
2) Apakah kepala sekolah memahami situasi dan kondisi tenaga
kependidikan, kondisi peserta didik, pengembangan tenaga
kependidikan, kemampuan pengembanga diri?
3) Apakah Kepala sekolah memiliki ide-ide dan kreasi-kreasi untuk
kemajuan sekolah?
4) Apakah kepala sekolah selalu mendapatkan informasi yang
terbaru dan rajin membaca?
5) Prestasi apa yang kepala sekolah raih selama menjadi kepala
sekolah?
f.

Mengubah visi kedalam aksi.
1) Apakah kepala sekolah merancang visi dan misi serta program
kerja Kepala Sekolah bersama warga sekolah?
2) Bagaimana kepala sekolah mensosialisasikan program kerja
kepada stakeholder?
3) Bagaimana Kepala sekolah menentukan langkah-langkah
strategis untuk mewujudkan visi, misi dan program kerja tersebut?
4) Apa saja bentuk visi, misi dan program kerja Kepala sekolah yang
sudah berhasil dilaksanakan?
5) Bagaimana respon warga sekolah dalam hal melaksanakan visi
dan program kerja tersebut?

g. Membagun hubungan
1) Apakah Kepala sekolah memahami keinginan bawahan (guru, staf
dan para siswa)?
2) Apakah Kepala sekolah memahami iklim organisasi yang
dibawahinya?
3) Apakah Kepala sekolah menciptakan suasana kebersamaan di
lingkungan sekolah?
4) Bagaimana kepala sekolah Mengembangkan dan mengelola
hubungan sekolah/sekolah dengan pihak lain di luar sekolah
dalam rangka mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan
pembiayaan sekolah?
5) Apakah kepala sekolah Membangun rasa saling percaya dan
memfasilitasi kerjasama dalam rangka untuk menciptakan
kolaborasi yang kuat diantara warga sekolah?
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h. Bertanggung jawab.
1) Apakah kepala sekolah Memahami tugas-tugas apa saja yang
harus dikerjakan olehnya dan tiap-tiap personil sekolah?
2) Apakah Kepala sekolah meluangkan waktu untuk mengerjakan
tugas diluar jam dinas sebagai kepala sekolah?
3) Apakah Kepala sekolah memonitor perkembangan kualitas guru
dan para siswa?
4) Apakah Kepala Sekolah membuat laporan kepada orang tua
peserta didik dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota pada
setiap akhir semester?
5) Apakah kepala sekolah berani mengambil resiko terhadap apapun
yang terjadi dilingkungan sekolah?

Budaya Sekolah
a. Religius
1) Apakah kepala sekolah menanamkan nilai ibadah dalam setiap
kegiatan yang ada disekolah?
2) Bagaimana kepala sekolah melakukan kegiatan keagamaan
dengan warga sekolah?
3) Sejauhmana kepala sekolah menanamkan rasa keagamaan
kepada warga sekolah?
4) Seperti apa kebiasaan keagamaan yang dilakukan oleh warga
sekolah?
5) Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap kebiasaan
keagamaan tersebut baik disekolah maupun dirumah?
b. Toleransi
1) Apakah Kepala sekolah memberi toleransi beragama bagi warga
sekolahnya?
2) Apakah kepala sekolah berbicara dengan nada yang baik dan
Bermusyawarah untuk memecahkan masalah?
3) Apakah kepala sekolah menerima keindahan perbedaan?
4) Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan timbal balik?
5) Apakah kepala sekolah perhatian dan menghargai situasi-situasi
bawahannya?
c.

pembinaan terhadap anggota
1) apakah Kepala sekolah memberikan bimbingan dan arahan
secara berkala kepada seluruh anggota?
2) Apakah pengawasan dan evaluasi yang disusun, dilakukan di
sekolah bapak?
3) Apakah Kepala sekolah memberikan sanksi atau hukuman yang
tegas kepada warga sekolah yang melanggar aturan?
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4) Apakah kepala sekolah memiliki upaya dalam pengembangan
karier guru yang telah dilakukan?
5) Apkah kepala sekolah memberikan kesempatan kepada warga
sekolah untuk mengikuti pelatihan atau peningkatan professional?
d. Jujur
1) Apakah kepala sekolah membimbing siswa untuk Menyerahkan
barang yang ditemukan kepada yang berhak?
2) Apakah kepala sekolah Membuat laporan berdasarkan data atau
informasi apa adanya?
3) Apakah kepala sekolah Tidak mengambil / menyebarkan karya
orang lain tanpa menyebutkan sumbernya?
4) Apakah kepala sekolah pernah mengakui kekurangan yang bapak
miliki kepada bawahan?
5) Apakah kepala sekolah bisa menerapkan perilaku dapat dipercaya
dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan kepada warga sekolah?
e. Prestasi
1) Apakah sarana dan prasarana sudah memadai atau lengkap
disekolah?
2) Apakah warga sekolah sering membaca buku di perpustakaan?
3) Acara apa saja yang sering dilakukan untuk membangkitkan
semangat/prestasi siswa?
4) Bagaimana
pihak
sekolah
membimbing
siswa
dalam
meningkatkan prestasi?
5) Apa saja bentuk prestasi yang sudah dicapai oleh sekolah
f.

Disiplin
1) Bagaimana kedisiplinan yang diterapkan untuk kepala sekolah,
waka, karyawan, guru dan siswa disekolah serta bagaimana
kepala sekolah membina kedisiplinan warga sekolah?
2) Apakah pihak sekolah pernah melakukan razia kepeserta didik?
3) Hukuman apa yang diberikan oleh kepala sekolah untuk guru, staf
dan siswa yang melanggar aturan?
4) Apakah aturan sekolah atau tata tertib sudah disosialisasikan
kepada warga sekolah?
5) Bagaimana pengawasan dan evaluasi yang kepala sekolah
terapkan?

g. Produktivitas kerja
1) Apakah bapak dan kepala sekolah memiliki rasa cinta terhadap
pekerjaan?
2) Bagaimana bapak dan kepala sekolah mengatasi persoalan dan
dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah?
3) Apakah kepala sekolah mempunyai kontribusi positif terhadap
lingkungan?
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4) Apakah bapak dan kepala sekolah Percaya pada diri sendiri?
5) Bagaimana bapak dan kepala sekolah menyelesaikan pekerjaan
secara efisien?
h. Konsisten dalam mencapai tujuan.
1) Bagaimana Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif
dan inovatif bagi pembelajaran?
2) Apakah kepala sekolah konsisten dalam memberikan pembinaan
budaya sekolah terhadap warga sekolah?
3) Bagaimana upaya kepala sekolah agar semua warga konsisten
dalam menerapkan dan menjaga budaya sekolah?
4) Apakah kiat kepala sekolah agar semua warga selalu konsisten?
5) Apa solusi yang diberikan kepala sekolah apabila ada warga
sekolah yang tidak konsisten?
5. Siswa-siswi
Kepemimpinan Visioner
a. Penentu arah
1) Apakah kepala sekolah memiliki visi, misi, tujuan dan program
kerja?
2) Apakah dalam pembuatan visi, misi masa depan tersebut dapat
diserap oleh warga sekolah?
3) Apakah kepala sekolah melibatkan warga sekolah dalam setiap
kegiatan?
4) Bagaimana bentuk motivasi atau dorongan yang diberikan kepala
sekolah kepada warga sekolah?
5) Bagaimana bimbingan kepala sekolah yang diberikan kepada
warga sekolah terutama dalam hal membina budaya sekolah?
b. Agen perubahan
1) Apakah kepala sekolah mengendalikan dan mengelola resiko
perubahan?
2) Apakah kepala sekolah memenuhi kepentingan stakeholder?
3) Apakah kepala sekolah percaya diri untuk menyesuaikan dan
berpikir serta bertindak fleksibel sebagai agen perubahan?
4) Apa saja bentuk perubahan yang sudah dilakukan oleh kepala
sekolah?
5) Apakah kepala sekolah menggunakan data saat ini untuk
merencanakan kesuksesan masa depan?
c.

Juru bicara
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1) Bagaimana kepala sekolah sebagai pemimpin visioner memiliki
kepercayaan diri dan mempromosikan visi sekolah kepada orang
lain diluar sekolah maupun orang-orang dalam sekolah?
2) Apakah kepala sekolah bekerjasama dengan orang berpengaruh
atau pihak lain dan apa saja bentuk MOU tersebut?
3) Bagaimana kepala sekolah memahami lingkungan eksternal
untuk membina budaya sekolah?
4) Bagaimana kepala sekolah mengambil tindakan secepat mungkin
untuk menanggapi perubahan lingkungan ?
5) Bagaimana kepala sekolah Ambil peran untuk memecahkan
masalah?
d. Pelatih
1) Bagaimana kepala sekolah memberi bimbingan dan pelatihan
kepada warga sekolah?
2) Bagaimana
cara
kepala
sekolah
memimpin
proses
pengembangan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang
bermutu?
3) Bagaimana cara kepala sekolah melihat peluang untuk berhasil
dalam memimpin sebuah organisasi?
4) Apakah kepala sekolah melibatkan semua warga sekolah dalam
kegiatan kelompok maupun rapat?
5) Bagaimana cara kepala sekolah mengelola orang lain yang akan
membantu kepala sekolah dalam melakukan tugas?
e. Pengetahuan yang luas
1) Apakah Kepala sekolah memiliki pengalaman yang luas tentang
dunia pendidikan?
2) Apakah kepala sekolah memahami situasi dan kondisi tenaga
kependidikan, kondisi peserta didik, pengembangan tenaga
kependidikan, kemampuan pengembangan diri?
3) Apakah Kepala sekolah memiliki ide-ide dan kreasi-kreasi untuk
kemajuan sekolah?
4) Apakah kepala sekolah selalu mendapatkan informasi yang
terbaru dan rajin membaca?
5) Prestasi apa yang kepala sekolah raih selama menjadi kepala
sekolah?
f.

Mengubah visi kedalam aksi.
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1) Apakah kepala sekolah merancang visi dan misi serta program
kerja Kepala Sekolah bersama warga sekolah?
2) Bagaimana kepala sekolah mensosialisasikan program kerja
kepada stakeholder?
3) Bagaimana Kepala sekolah menentukan langkah-langkah
strategis untuk mewujudkan visi, misi dan program kerja tersebut?
4) Apa saja bentuk visi, misi dan program kerja Kepala sekolah yang
sudah berhasil dilaksanakan?
5) Bagaimana respon warga sekolah dalam hal melaksanakan visi
dan program kerja tersebut?
g. Membagun hubungan
1) Apakah Kepala sekolah memahami keinginan bawahan (guru, staf
dan para siswa)?
2) Apakah Kepala sekolah memahami iklim organisasi yang
dibawahinya?
3) Apakah Kepala sekolah menciptakan suasana kebersamaan di
lingkungan sekolah?
4) Bagaimana kepala sekolah Mengembangkan dan mengelola
hubungan sekolah/sekolah dengan pihak lain di luar sekolah
dalam rangka mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan
pembiayaan sekolah?
5) Apakah kepala sekolah Membangun rasa saling percaya dan
memfasilitasi kerjasama dalam rangka untuk menciptakan
kolaborasi yang kuat diantara warga sekolah?
h. Bertanggung jawab.
1) Apakah kepala sekolah Memahami tugas-tugas apa saja yang
harus dikerjakan olehnya dan tiap-tiap personil sekolah?
2) Apakah Kepala sekolah meluangkan waktu untuk mengerjakan
tugas diluar jam dinas sebagai kepala sekolah?
3) Apakah Kepala sekolah memonitor perkembangan kualitas guru
dan para siswa?
4) Apakah Kepala Sekolah membuat laporan kepada orang tua
peserta didik dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota pada
setiap akhir semester?
5) Apakah kepala sekolah berani mengambil resiko terhadap apapun
yang terjadi dilingkungan sekolah?
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Budaya Sekolah
a. Religius
1) Apakah kepala sekolah menanamkan nilai ibadah dalam setiap
kegiatan yang ada disekolah?
2) Bagaimana kepala sekolah melakukan kegiatan keagamaan
dengan warga sekolah?
3) Sejauhmana kepala sekolah menanamkan rasa keagamaan
kepada warga sekolah?
4) Seperti apa kebiasaan keagamaan yang dilakukan oleh warga
sekolah?
5) Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap kebiasaan
keagamaan tersebut baik disekolah maupun dirumah?
b. Toleransi
1) Apakah Kepala sekolah memberi toleransi beragama bagi warga
sekolahnya?
2) Apakah kepala sekolah berbicara dengan nada yang baik dan
Bermusyawarah untuk memecahkan masalah?
3) Apakah kepala sekolah menerima keindahan perbedaan?
4) Apakah kepala sekolah memberikan penghargaan timbal balik?
5) Apakah kepala sekolah perhatian dan menghargai situasi-situasi
bawahannya?
c.

pembinaan terhadap anggota
1) apakah Kepala sekolah memberikan bimbingan dan arahan
secara berkala kepada seluruh anggota?
2) Apakah pengawasan dan evaluasi yang disusun, dilakukan di
sekolah bapak?
3) Apakah Kepala sekolah memberikan sanksi atau hukuman yang
tegas kepada warga sekolah yang melanggar aturan?
4) Apakah kepala sekolah memiliki upaya dalam pengembangan
karier guru yang telah dilakukan?
5) Apkah kepala sekolah memberikan kesempatan kepada warga
sekolah untuk mengikuti pelatihan atau peningkatan professional?

d. Jujur
1) Apakah kepala sekolah membimbing siswa untuk Menyerahkan
barang yang ditemukan kepada yang berhak?
2) Apakah kepala sekolah Membuat laporan berdasarkan data atau
informasi apa adanya?
3) Apakah kepala sekolah Tidak mengambil / menyebarkan karya
orang lain tanpa menyebutkan sumbernya?
4) Apakah kepala sekolah pernah mengakui kekurangan yang bapak
miliki kepada bawahan?
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5) Apakah kepala sekolah bisa menerapkan perilaku dapat dipercaya
dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan kepada warga sekolah?
e. Prestasi
1) Apakah sarana dan prasarana sudah memadai atau lengkap
disekolah?
2) Apakah warga sekolah sering membaca buku di perpustakaan?
3) Acara apa saja yang sering dilakukan untuk membangkitkan
semangat/prestasi siswa?
4) Bagaimana
pihak
sekolah
membimbing
siswa
dalam
meningkatkan prestasi?
5) Apa saja bentuk prestasi yang sudah dicapai oleh sekolah?
f.

Disiplin
1) Bagaimana kedisiplinan yang diterapkan untuk kepala sekolah,
waka, karyawan, guru dan siswa disekolah serta bagaimana
kepala sekolah membina kedisiplinan warga sekolah?
2) Apakah pihak sekolah pernah melakukan razia kepeserta didik?
3) Hukuman apa yang diberikan oleh kepala sekolah untuk guru, staf
dan siswa yang melanggar aturan?
4) Apakah aturan sekolah atau tata tertib sudah disosialisasikan
kepada warga sekolah?
5) Bagaimana pengawasan dan evaluasi yang kepala sekolah
terapkan?

g. Produktivitas kerja
1) Apakah kepala sekolah memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan?
2) Bagaimana kepala sekolah mengatasi persoalan dan dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah?
3) Apakah kepala sekolah mempunyai kontribusi positif terhadap
lingkungan?
4) Apakah kepala sekolah Percaya pada diri sendiri?
5) Bagaimana kepala sekolah menyelesaikan pekerjaan secara
efisien?
h. Konsisten dalam mencapai tujuan.
1) Bagaimana Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif
dan inovatif bagi pembelajaran?
2) Apakah kepala sekolah konsisten dalam memberikan pembinaan
budaya sekolah terhadap warga sekolah?
3) Bagaimana upaya kepala sekolah agar semua warga konsisten
dalam menerapkan dan menjaga budaya sekolah?
4) Apakah kiat kepala sekolah agar semua warga selalu konsisten?
5) Apa solusi yang diberikan kepala sekolah apabila ada warga
sekolah yang tidak konsisten?
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B. OBSERVASI
Tema 1 : Kepemimpinan Visioner
No

Aspek yang diamati dari uraian indikator

1
2
3
4
5

upaya kepala sekolah sebagai penentu arah
upaya kepala sekolah sebagai agen perubahan
upaya kepala sekolah sebagai juru bicara
upaya kepala sekolah sebagai pelatih
Upaya Kepala Sekolah berpengetahuan yang luas
sehingga kreatif-produktif dan berinovasi dalam
membangun Sekolah
upaya kepala sekolah mengubah visi kedalam aksi

6
7
8

Keterangan

upaya kepala sekolah dalam membagun hubungan
upaya kepala sekolah dalam hal bertanggung jawab
atas segala sesuatu

Tema 2: BUDAYA SEKOLAH
No

Aspek yang diamati dari uraian indikator

1
2
3

kebiasaan keagamaan warga sekolah
bentuk sikap toleransi terhadap warga sekolah
pembinaan terhadap warga sekolah oleh kepala
sekolah
bentuk kejujuran warga sekolah
prestasi-prestasi yang didapatkan
pembinaan disiplin yang diterapkan
bentuk produktivitas kerja yang dilakukan
bentuk konsisten dalam mencapai tujuan sekolah

4
5
6
7
8

Keterangan

C. DOKUMENTASI
1. Sejarah berdirinya Sekolah
2. Letak geografis dan batas-batas Sekolah
3. Jumlah dan pembagian tugas guru dan karyawan Sekolah
4. Profil sekolah
5. Piagam penghargaan atau sertifikat keberhasilan Sekolah
6. Dokumen peraturan atau tata tertib Sekolah
7. MOU kerja sama Sekolah
8. Data grafik capaian keberhasilan Sekolah dari periode ke periode
9. Data siswa di Sekolah
10. Data alumni di Sekolah
11. Data lain mengenai Kepemimpinan Visioner dalam Pembinaan
Budaya Sekolah di Provinsi Jambi
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Studi Relevan Penelitian tentang Kepemimpinan Visioner Kepala
Sekolah dalam Pembinaan Budaya Sekolah
No

1

2

3

4

Nama dan Judul
Disertasi/Jurnal
internasional
Disertasi
Isnada
Waris
Tasrim
Judul:Kepemimpina
n Visioner Dalam
Proses Perubahan
Di Sekolah Efektif
(Studi Kasus Tiga
Sekolah Dasar Di
Kota Bungga)

Disertasi
Nurul
Hidayah
dengan
judul:
Peran
Kepemimpinan
Visioner
dalam
Meningkatkan Mutu
Pendidikan (Studi
Multisitus di MAN 3
Malang dan MA
Unggulan
PP
Amanatul Ummah
Surabaya).
Disertasi Harding
John
Jeffery
Dengan
judul:
Sebuah
studi
strategi
kepemimpinan yang
mempromosikan
budaya
sekolah
yang
positif
di
sekolah tinggi baru
California.
Disertasi : Howard,
Jody
K,
yang
berjudul
The
relationship
between
school
culture
and
an

Persamaan

Perbedaan

Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan kualitatif
berupa data deskriftif.
Pengumpulan
data
menggunakan teknik
observasi, wawancara
dan dokumentasi.

Penelitian ini mengkaji tentang
kepemimpinan visioner dalam
proses perubahan di sekolah
efektif dengan tiga fokus
penelitian
yaitu:
1.
kepemimpinan visioner dalam
pembentukan
visi
2.
Kepemimpinan
dalam
mentransformasi visi dan 3.
Kepemimpinan visioner dalam
mengimplementasikan visi.
Penelitian
ini
mengkaji
bagaimana
peran
kepemimpinan visioner dan
bagaimana
peran
kepemimpinan visioner dalam
mewujudkan mutu pendidikan,
serta bagaimana keberhasilan
peran kepemimpinan visioner
dalam meningkatkan mutu
pendidikan

Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan deskriptif
kualitatif.
Pengumpulan
data
menggunakan teknik
observasi, wawancara
dan dokumentasi.

penelitian
ini
menggunakan
pendekatan kualitatif
dan kuantitatif dengan
menggunakan teknik
survey

penelitian ini mengidentifikasi
dan menggambarkan strategi
kepemimpinan yang digunakan
oleh kepala sekolah yang
mendukung
pengembangan
budaya sekolah yang positif di
sekolah tinggi baru.

Persamaan penelitian
ini
sama-sama
mengkaji
budaya
sekolah,
menggunakan
pendekatan deskriptif

penelitian ini mendeskripsikan
secara mendalam bagaimana
Kepemimpinan
Visioner
Kepala
Sekolah
dalam
melakukan Pembinaan Budaya
Sekolah pada situasi sosial
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effective
school
library
program:
Four case studies
(Hubungan antara
budaya sekolah dan
program
perpustakaan
sekolah yang efektif:
Empat studi kasus),
Tahun 2008
Jurnal Internasional
Janene Hemmen,
Stacey Edmonson,
John
R.
Slate
dalam penelitiannya
berjudul Principals
Perceptions
of
Visionary
Leadership:
A
Qualitative
Investigation

kualitatif, pengumpulan
data
menggunakan
teknik
observasi,
wawancara
dan
dokumentasi.

Sekolah
Menengah
Atas
Negeri
Se-Provinsi
Jambi
sedangkan disertasi diatas
lebih
mengkaji
Hubungan
antara budaya sekolah dan
program perpustakaan sekolah
yang efektif.

Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan kualitatif
berupa data deskriftif.
Pengumpulan
data
menggunakan teknik
observasi, wawancara
dan dokumentasi.

6

Jurnal Internasional
M. Kemal Demirci,
Nuray
Mercan,
Emine Oyur dan
Bayram
Alamur
dengan
Judul
Learning
Organisations of the
Future
and
Visionary
Leadership “If One
does not Know to
which Port One
Issailing, no Wind is
Favorable”

Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan kualitatif
berupa data deskriftif.
Pengumpulan
data
menggunakan teknik
observasi, wawancara
dan dokumentasi.

7

Jurnal internasional: Persamaan penelitian

Penelitian ini menawarkan
perspektif
teoritik
tentang
pentingnya menjadi pemimpin
visioner bagi kepala sekolah
yang
ingin
mendukung
pembelajaran
siswa
dan
menawarkan
bagaimana
menjadi
pemimpin
yang
visioner.
Penelitian
ini
sekaligus menjawab masalah
tentang banyaknya lulusan
sekolah
kepemimpinan
khususnya di ELCC Texas
yang
tidak
memiliki
keterampilan
seseorang
pemimpin visioner.
Hubungan yang positif antara
kepemimpinan
visioner
(perencanaan, kepemimpinan
organisasi
visioner
dan
kepemimpinan visioner kreatif)
dan organisasi belajar (belajar
terus menerus, dialog dan
penelitian,
pembelajaran
sebagai sebuah tim, sistem
berbagi,
karyawan
diberdayakan serta hubungan
antara
sistem
dan
kepemimpinan
mendukung).
Dalam organisasi belajar yang
memiliki kualifikasi akan lebih
mudah untuk menunjukkan
pengembangan
visi
dan
kualifikasi
kepemimpinan
visioner.
penelitian ini mendeskripsikan

5
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Carpenter, Daniel
dengan
judul
School culture and
leadership
of
professional
learning
communities
(Budaya
sekolah
dan kepemimpinan
komunitas
pembelajaran
profesional), Tahun
2015.

8

ini
sama-sama
mengkaji
budaya
menggunakan
pendekatan deskriptif
kualitatif, pengumpulan
data
menggunakan
teknik
observasi,
wawancara
dan
dokumentasi

secara mendalam bagaimana
Kepemimpinan
Visioner
Kepala
Sekolah
dalam
melakukan Pembinaan Budaya
Sekolah pada situasi sosial
Sekolah
Menengah
Atas
Negeri
Se-Provinsi
Jambi
sedangkan jurnal internasional
diatas lebih mengkaji kepada
budaya sekolah dan literatur
komunitas
pembelajaran
profesional
dengan
mengeksplorasi kebijakan dan
praktik yang ada di sekolahsekolah sebagai kasus-kasus
unik. Sebagian besar literatur
meminta studi kasus khusus
untuk
mengidentifikasi
masalah dalam penerapan
praktik yang efektif.

Jurnal internasional: penelitian ini samaNaseer
Ahmad sama mengkaji budaya
Salfi,
Saeed sekolah
Muhammad dengan
judul Relationship
among school size,
school culture and
students'
achievement
at
secondary level in
Pakistan
(Hubungan antara
ukuran
sekolah,
budaya sekolah dan
prestasi siswa di
tingkat menengah
di Pakistan), Tahun
2007.
Jurnal
internasional:
Naseer
Ahmad
Salfi,
Saeed
Muhammad dengan
judul Relationship
among school size,
school culture and

penelitian
ini
mendeskripsikan
secara
mendalam
bagaimana
Kepemimpinan
Visioner
Kepala
Sekolah
dalam
melakukan Pembinaan Budaya
Sekolah pada situasi sosial
Sekolah
Menengah
Atas
Negeri
Se-Provinsi
Jambi
sedangkan jurnal internasional
diatas lebih mengkaji kepada
hubungan
antara
ukuran
sekolah, budaya sekolah dan
prestasi siswa di tingkat
menengah
di
Pakistan.
Penelitian ini bersifat deskriptif
(tipe survei).
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students'
achievement
at
secondary level in
Pakistan
(Hubungan antara
ukuran
sekolah,
budaya sekolah dan
prestasi siswa di
tingkat menengah
di Pakistan), Tahun
2007.
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CATATAN LAPANGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 12 MERANGIN
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA DI SMA NEGERI 12 MERANGIN
Kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pembinaan budaya sekolah
di provinsi jambi (SMA Negeri 12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari
dan SMA Negeri 3 Kota Jambi)
Hari dan Tanggal : Senin, 04-09-2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Nama Informen : Drs. Herunoto, MM
Jabatan
: Kepsek
TTL
: Blitar, 06-03-1965
1. Apakah kepala sekolah memiliki visi, misi dan program kerja?
2. Apakah kepala sekolah membuat visi masa depan dapat diserap oleh
semua anggota dan memiliki pandangan yang jelas?
3. Apakah dalam pembuatannya cermat dan teliti?
jawaban: pihak sekolah memiliki pandangan yang jelas terhadap suatu
visi yang ingin dicapai karena visi adalah modal awal maju atau
tidaknya suatu sekolah. Agar visi tersebut berjalan dengan baik maka
dikembangkan dalam misi dan dicatat dalam program kerja, semuanya
dilakukan dengan cermat dan teliti agar bisa diserap oleh semua
anggota serta mampu menjangkau masa depan.
4. Mengapa kepemimpinan visioner diperlukan?
jawaban:kehidupan kita sekarang berada pada generasi industri ke 4
yang ditandai dengan tekhnologi yang canggih pada semua tingkatan
jadi kepemimpinan harus memiliki kapasitas visioner masa depan
kemudian era globalisasi, kompetisi global agar terjadi perubahan oleh
karena itu di SMA.N.12 ini menerapkan TIK

Hari dan Tanggal : Senin, 04-09-2017
lokasi
: SMA.N. 12 Merangin
Nama Informen : Tuti Puji Astuti, S.Pd
Jabatan
: Guru PKN
TTL
: Sarko, 12 juni 1989
1. Bagaimana kepsek membina kedisiplinan guru?
jawaban: kepsek selalu mengajak guru dan karyawan untuk
memperbaiki kinerja dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan
2. Acara apa yang sering dilakukan untuk membangkitkan semangat
siswa?
jawaban: biasanya lomba seperti lomba kebersihan dan olahraga yang
dilakukan habis ujian semester dan PHBI
3. Peserta lomba dari mana saja?
jawaban: lomba biasa dari dalam lingkungan sekolah saja tetapi ada 1x
dalam setahun mengadakan lomba mengundang sekolah lain
tujuannya agar sekolah ini lebih dikenal lagi.
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Hari dan Tanggal : senin, 04-09-2017
lokasi
: SMA.N.12 merangin
Nama Informen : Mashudi, S.Kom
Jabatan
: Kepala TU
TTL
: Sarko, 20-10-1981
1. Bagaimana kepsek membina kedisiplinan guru?
jawaban: untuk meningkatkan kedisiplinan guru bermacam-macam
evaluasi yang diberikan kepada guru dan disampaikan sewaktu
upacara atau rapat.
2. Hukuman apa yang diberikan oleh kepsek untuk guru, karyawan atau
siswa yang melanggar aturan sekolah?
jawaban: untuk guru dan karyawan yang tidak disiplin biasa diberi
peringatan dan pembinaan dari kepsek, diharapkan dengan kejadian itu
mereka malu sedangkan untuk siswa ada sanksi sesuai dengan
peraturan sekolah.
3. Apakah siswa yang berprestasi pernah diberikan reward?
Jawaban: iya, siswa yang berprestasi akan diberikan hadiah baik yang
berprestasi didalam sekolah maupun diluar sekolah, hadiah berupa
sertifikat atau barang-barang kenangan.
4. Apakah guru dan siswa sering membaca buku di perpustakaan?
jawaban: iya ada tetapi hanya sebagian guru dan siswa ke
perpustakaan alasannya waktu yang terbatas.

Hari dan Tanggal : Selasa, 05-09-2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Nama Informen : Drs. Herunoto, MM
Jabatan
: Kepsek
TTL
: Blitar, 06-03-1965
1. Bagaimana sarana dan prasarana di SMA.N.12 Merangin?
jawaban: secara umum sudah hampir lengkap tetapi setiap unsur disini
berusaha untuk melengkapi dan merawatnya.
2. Apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan di SMA.N.12 Merangin?
Jawaban: banyak sekali kegiatan yang dilakukan dimulai jam 07.00 wib
sebelum pelajaran dimulai diawali dengan doa bersama dilanjutkan
dengan baca ayat pendek sekitar 10 menit pada hari biasa, khusus
jumat kita mengadakan baca yasin bersama dan infak untuk
memotivasi siswa agar selalu ingat dengan Allah.
3. Apakah bapak pernah melakukan razia ke peserta didik?
jawaban: iya pernah, razia dilakukan secara mendadak memeriksa
semua yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan peraturan, kami
bekerjasama dengan guru BK dan pihak kedisiplinan.
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Hari dan Tanggal : selasa, 05-09-2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Nama Informen : Agus Salim, S.Pd. MM
Jabatan
: Waka Kesiswaan
TTL
: Semarang, 22-08-1969
1. Bagaimana posisi sekolah dihadapkan dengan adanya siswa yang
bolos?
Jawaban: sekolah sudah berbatasan langsung dengan masyarakat,
sekolah juga sudah berpagar dan sudah memiliki satpam jadi
insyaAllah Tidak ada yang bolos lagi.
2. Apakah disekolah dipajang kata-kata mutiara untuk penyemangat
siswa?
Jawaban:ya, orang itu diberi kenikmatan mata, pendengaran dan hati
diharapkan dengan membaca itu ia mendapatkan ilmu terus membaca
sambil berpikir kalau hari ini belum mudah-mudahan esok ia akan
teringat.
3. Bagaimana budaya kedisiplinan kepala sekolah yang dilakukan pada
SMA.N.12 Merangin?
jawaban: kepsek datang lebih awal dan sering membersihkan
ruangannya sendiri serta memungut sampah apabila ditemukan dijalan
sekolah.
4. Apa saja Contoh kedisiplinan guru?
jawaban: yaitu memakai baju seragam sekolah sesuai aturan yang
telah ditetapkan.
Hari dan Tanggal : Rabu, 6 September 2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Nama Informen : Uji Purnomo Aji
Jabatan
: Siswa
TTL/jur
: 14 Mei 2000 / MIA
1. Bagaimana sarana dan prasarana di SMA.N.12 Merangin?
jawaban: menurut saya, kepsek sudah memperhatikan dan melengkapi
fasilitas sekolah, fasilitas lumanyan lengkap dan setiap hari kepsek
hampir melakukan pembinaan tentang kebersihan dan perawatan
terhadap sarana dan prasarana.
2. Bagaimana kedisiplinan guru dan pakaian guru dalam mengajar
jawaban:sudah disiplin dan berpakaian rapi
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Hari dan Tanggal : Rabu 6 September 2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Nama Informen : Dwi Kartini
Jabatan
: Siswa
TTL/Ju
: 21 April 2000/ MIA
1. Bagaimana kedisiplinan guru dan pakaian guru dalam mengajar?
jawaban: untuk masalah mengajar guru sudah disiplin dan berpakaian
rapi terlambat paling 5/10 menit karena perpindahan dari lokal A ke B.
2. Bagaimana perpustakaan disekolah ini?
jawaban: secara umum sudah bagus, ruang sudah tertata, buku-buku
bervariatif dan baru mungkin hanya sebagian saja yang belum.
Mungkin untuk penambahan yaitu AC biar siswa lebih nyaman lagi
dalam membaca.

Hari dan Tanggal : Rabu, 6 September 2017
lokasi
: SMA.N.12. Merangin
Nama Informen : Aisyah kemala devi
Jabatan
: Siswa
TTL/Jur
: 14 Mei 2000/ MIA
1. Bagaimana sarana dan prasarana di SMA.N.12 Merangin?
jawaban: harapan saya agar fasilitas yang ada ditambah untuk proses
kelancaran pembelajaran seperti perpustakaan multimedia dan labor
ips.
2. Apakah pihak sekolah pernah melakukan raziah disekolah?
jawaban: iya pernah, siapa saja yang melanggar peraturan atau tata
tertib sekolah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan berat ringannya
suatu permasalahan yang dilanggar tersebut bahkan ada yang
dipanggil orang tua tapi alhamdullah saya belum pernah.
3. Apakah saudari tahu ada sosialisasi tata tertib sekolah?
jawaban: insyaAllah tahu bu bahkan tata tertib tersebut ditempel
diruang BK, guru dll.
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Hari dan Tanggal : Jum’at, 1 Desember 2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Nama Informen : Agus Salim, S.Pd.MM
Jabatan
: Waka Kesiswaan
TTL
: Semarang, 22-08-1969
1. Bagaimana ketersediaan sarpras menuju sekolah yang mandiri?
jawaban: dengan memadukan pendidikan agama dan umum untuk
fasilitas sudah hampir terpenuhi mungkin dari segi infokus yang belum
lengkap.
2. Bagaimana pencapaian prestasi di SMA.N.12 Merangin?
jawaban: yaitu melalui bimbingan dan arahan dari guru serta kepsek
kepada peserta didik.
3. Apakah kepsek SMA 12 Merangin termasuk kepala sekolah yang
visioner?
jawaban: ya sudah, karena kepsek sudah mewujudkan visinya kedalam
aksi banyak sekali inovasi-inovasi yang diciptakannya melalui
pembuatan gerbang, papan petunjuk, teras, kolam ikan, koperasi,
pupuk kompos, seni lukis dll. Semuanya itu dibina secara total dalam
pengawasan yang berkelanjutan
Hari dan Tanggal : Senin, 04-012-2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Nama Informen : Drs. Herunoto, MM
Jabatan
: Kepsek
TTL
: Blitar, 06-03-1965
1. Apakah bapak punya kerjasama dengan pihak luar dan dengan siapa
saja MOU tersebut?
jawaban: banyak sekali kerjasama yang dilakukan seperti dengan UIN
STS jambi, Unja, polres merangin, Kodim, diknas pdd dll.
Hari dan Tanggal : Selasa, 05-12-2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Nama Informen : Tuti puji astuti, S.Pd
Jabatan
: Guru PKN
TTL
: Sarko, 12 Juni 1989
1. Bagaimana budaya siswa menjaga kebersihan sekolah?
jawaban: siswa-siswi diharuskan menjaga kebersihan sekolah karna
kebersihan adalah kunci keberhasilan dan membuat nyaman dalam
belajar.
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dikelas?
jawaban: semua harus ditingkatkan dan kami selalu dibina oleh kepsek
mulai dari pembuatan rpp agar tujuan pendidikan tercapai.
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CATATAN LAPANGAN OBSERVASI
Kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pembinaan budaya sekolah
di provinsi jambi (SMA Negeri 12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari
dan SMA Negeri 3 Kota Jambi)
Hari dan Tanggal : Senin, 04 September 2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Waktu
: 08.00-12.00 Wib
1. Di SMA.N.12 Merangin terdapat kolam ikan yang mana sekolah
tersebut budidaya ikan dilakukan sesuai dengan misi yang telah dibuat
2. Guru dan siswa sama-sama membawa laptop yang digunakan dalam
proses belajar mengajar
3. Kepsek SMA.N.12 merangin sudah menjadi agen perubahan karena
dia sudah bertanggung jawab untuk merangsang perubahan disekolah
ex: kinerja guru dan tata usaha sumber daya dan fasilitas yang bagus
serta mampu mengantisipasi perkembangan diluar sekolahnya,
menciptakan dan memprioritaskan perubahan, mempromosikan best
practies dan memberdayakannya.
4. Sekolah berkembang pesat terutama gedung yang bagus, tertata dan
memakai pintu gerbang yang besar ditambah lagi sekolahnya yang
bersih dan orangnya ramah.
5. Untuk membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan,
perpustakaan dan humas kepsek menempatkan pegawai tata usaha
agar sekolah tetap berjalan
6. Dari tahun ke tahun antusias siswa masuk ke SMA.N.12 Merangin
selalu bertambah karena sekolah ini adalah sekolah favorit
7. Sarpras yang dimiliki SMA.N.12 merangin cukup memadai sehingga
guru bisa mengajar dengan maksimal dan siswa belajar dengan optimal
Hari dan Tanggal : Senin, 04 September 2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Waktu
: 08.00-12.00 Wib
1. Sebagai juru bicara kepala sekolah SMA.N.12 Merangin seorang
pembicara yang terampil, pendengar dan penuh perhatian, pelaksana
sekolah kemudian menjadi promotor dan negosiator bagi sekolah yang
dipimpinnya kepada pihak luar contoh banyak MOU dengan pihak lain.
2. Sebagai pelatih kepsek membentuk tim yang memberdayakan semua
warga sekolah dalam menghidupkan visi karenanya dia berperan
sebagai mentor dan teladan dalam berbagai usaha yang diperlukan
untuk merealisasikan visi tersebut. Untuk menjadi kepsek efektif kepsek
selalu memberi tahu semua warga sekolah apa arti visi dan apa yang
harus dilakukan, kemudian kepsek juga menghargai keberhasilan guru,
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karyawan dan siswa, menghormati semua warga sekolah, membangun
kepercayaan, memfasilitasi mengembangkan diri dan meningkatkan
kemampuan warga sekolah mencapai visi secara konsisten.
3. Kepsek memberi tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada
masing-masing anggota organisasi mulai dari bendahara, waka
kurikulum, waka kesiswaan, TU dan guru.
Hari dan Tanggal : Kamis, 07 September 2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Waktu
: 08.00-12.00 Wib
1. Setiap pagi jum’at baca yasin bersama yang dipimpin secara bergilir
baik dari siswa maupun dari guru.
2. Setiap azan berkumandang pada waktu zuhur siswa-siswi langsung
shalat ke mushollah
3. Setiap siswa yang sakit disekolah atau pas upacara dirawat di UKS
4. Setiap siswa mengikuti ulangan, mid dan ujuan semester
5. Setiap siswa menjadi anggota perpustakaan
6. Kegiatan ekstrakurikuler hanya diwajibkan bagi siswa kelas X dan XI,
khususnya untuk kelas XII kegiatan ekstrakurikuler diwajibkan sampai
semester ganjil
7. Secara umumnya siswa diwajibkan berpakaian bersih, rapi dan sopan
serta sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
8. Setiap siswa mengikuti kegiatan sekolah.
Hari dan Tanggal : Jum’at, 08-09-2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Waktu
: 08.00-10.00 Wib
1. Adanya penerapan tata tertib siswa yang disetujui oleh siswa dan orang
tua
2. Budaya religius: mengucapkan salam kepada semuanya, menyapa
senior dengan panggilan yang baik
3. Pola perilaku guru dan siswa: menjaga kebersihan, memungut sampah
apabila ketemu sampah termasuk juga kepala sekolah
4. Literasi sebanyak 15 menit sebelum proses belajar dimulai
5. Mempersiapkan segala kebutuhan belajar yang diperlukan saat belajar,
semua siswa mengikuti pelajaran dengan baik
6. Siswa menggunakan waktu istirahat dengan baik
7. Sebelum dan sesudah belajar siswa membaca doa terlebih dahulu
8. Siswa yang tidak masuk sekolah harus buat surat izin yang diketahui
orang tua/diparaf oleh wali.
9. Matrikulasi baca Al-Quran
10. Shalat zuhur dan ashar berjama’ah
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11. Di dinding sekolah banyak dipajang tulisan-tulisan islami
12. Tata tertip sudah disosialisasikan dan dibagikan kepada semua
siswa bahkan ditempel pada tempat-tempat tertentu.
13. Minat membaca buku diperpustakaan belum begitu optimal karena
sebagian guru dan siswa banyak yang lelah ditambah lagi dengan
waktu yang sedikit untuk istirahat.

Hari dan Tanggal : jumat, 01-12-2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Waktu
: 08.00-11.00 Wib
1.
2.
3.
4.

Kepala sekolah sudah mampu mempengaruhi anggotanya
Mampu berkoordinasi dengan pihak atas seperti diknas
Mampu mengubah visi kedalam aksi
Mampu berkarya dan melahirkan prestasi bagi peserta didik maupun
guru ditingkat lokal, nasional maupun internasional
5. SMA.N.12 merangin termasuk sekolah yang berkembang dan memiliki
fasilitas yang cukup memadai dan guru yang sudah cukup memenuhi
ada yang PNS dan ada yang honorer
6. Visi-visi yang dibuat sudah mampu diimplementasikan

Hari dan Tanggal : 01 s/d 15 Desember 2017
lokasi
: SMA.N.12 Merangin
Waktu
: 08.00-12.00 Wib
1. Pembinaan yang dilakukan kepsek banyak sekali mulai dari shalat
zuhur berjama’ah
2. Shalat dhuha, praktek seni, grup nasyid dan kaligrafi
3. Membudayakan sikap dan perilaku islami bagi semua komponen
4. Menjaga kebersihan sekolah
5. Kepala sekolah melakukan share vision kepada seluruh warga sekolah
6. Dalam mengoptimalkan peran-peranya kepsek SMA.N 12 Merangin
dengan menjalankan integritas religius dengan memprioritaskan
hubungan dengan Allah baru kerjasama serta semangat berjuang tulus
dan jujur.
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Tema 1 : Kepemimpinan Visioner
No

Aspek yang diamati dari uraian indikator

Keterangan

1

upaya kepala sekolah sebagai penentu arah

Terlaksana

2

upaya kepala sekolah sebagai agen perubahan

Terlaksana

3

upaya kepala sekolah sebagai juru bicara

Terlaksana

4

upaya kepala sekolah sebagai pelatih

Terlaksana

5

Upaya Kepala Sekolah berpengetahuan yang luas Terlaksana
sehingga kreatif-produktif dan berinovasi dalam
membangun Sekolah

6

upaya kepala sekolah mengubah visi kedalam aksi

Terlaksana

7

upaya kepala sekolah dalam membagun hubungan Terlaksana

8

upaya kepala sekolah dalam hal bertanggung Terlaksana
jawab atas segala sesuatu

Tema 2: BUDAYA SEKOLAH
No

Aspek yang diamati dari uraian indikator

Keterangan

1

kebiasaan keagamaan warga sekolah

Terlaksana

2

bentuk sikap toleransi terhadap warga sekolah

Terlaksana

3

pembinaan terhadap warga sekolah oleh kepala

Terlaksana

sekolah
4

bentuk kejujuran warga sekolah

Terlaksana

5

prestasi-prestasi yang didapatkan

Terlaksana

6

pembinaan disiplin yang diterapkan

Terlaksana

7

bentuk produktivitas kerja yang dilakukan

Terlaksana

8

bentuk konsisten dalam mencapai tujuan sekolah

Terlaksana
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DOKUMENTASI SMA NEGERI 12 MERANGIN
Bapak dan ibu guru SMA Negeri 12 Merangin

Kegiatan pramuka dan saka bayangkara

335

336

Prestasi SMA Negeri 12 Merangin berupa piala dan piagam

337

Musholla SMA Negeri 12 Merangin

Bank sampah SMA Negeri 12 Merangin

338

Pengelolaan Kolam Ikan

339

Pembuatan pupuk kompos

340

Kegiatan Kepsek

341

342

Kegiatan adiwiyata

343

Karate

344

Hari lingkungan hidup

345

Lesson study

346

347

348

CATATAN LAPANGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 BATANG HARI
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA DI SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI 1 BATANG HARI
Kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pembinaan budaya sekolah
di provinsi jambi (SMA Negeri 12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari
dan SMA Negeri 3 Kota Jambi)
Hari dan Tanggal : Senin, 28-08-2017
lokasi
: SMA.N 1 Batang Hari
Nama Informen : Drs. Hafid
Jabatan
: Kepala Sekolah
TTL
: 21-04-1963
1. Mengapa kepemimpinan visioner diperlukan?
jawaban: perkembangan iptek yang sangat cepat dan akan
berpengaruh pada semua aspek kehidupan termasuk teknologi. Era
global menghasilkan tenaga yang banyak. Era informasi mendapat
informasi secara mudah. Era global akan mencapai perilaku, moral dan
akhlak. Kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi. Di mea tidak
menutup kemungkinan terbuka peluang pembukaan cabang sekolah
asing untuk itu harus menerapkan misi meningkatkan kemampuan
berbahasa inggris dan komputer bagi warga sekolah.
2. Bagaimana budaya sekolah di SMA.N 1 Batanghari?
jawaban: memiliki keyakinan dan menanamkannya dan kepala sekolah
selalu membimbingnya agar siswa mempraktekkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah melakukan pembinaan?
jawaban: banyak sekali, mulai dari perkembangan jumlah siswa. Selalu
menanamkan untuk kritis dalam menuntut ilmu. Banyak prestasi yang
diraih. Pencapaian mutu seperti sekolah akreditasi A. sarana dan
prasarana yang masih lengkap. Guru sudah S.1 semuanya bahkan ada
yang S.2. bekerja dengan pihak luar. menerapkan budaya kepada
siswa-siswi dan guru
4. Apakah ada MOU dengan pihak luar?
jawaban: jelas ada dengan UIN, Unja dll.
Hari dan Tanggal : Selasa, 29-08-2017
lokasi
: SMA.N.1 Batanghari
Nama Informen : Eni Malinda
Jabatan
: Kepala TU
TTL
: Muara Kelingi, 20-08-1965
1. Bagaimana penerapan kepemimpinan visioner dalam meningkatkan
budaya sekolah di SMA.N.1 Batanghari?
jawaban: banyak sekali perubahan yang terjadi seperti kepemimpinan
yang fleksibel, memiliki keinginan yang tinggi, kepribadian yang tegas
dan humoris, kemajuan dibidang sarpras seperti perbaikan labor dan
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perpus, disiplin yang meningkat baik dari guru maupun dari siswanya,
prestasi yang meningkat dan banyak baik dari akademik, olahraga, seni
budaya, dan memilki kerjasama dengan yang lain.
2. Bagaimana siswa menjaga budaya sekolah?
jawaban: menjaga kebersihan dan menerapka tatakrama tanpa
paksaan.
3. Apakah dalam proses belajar guru memakai RPP?
jawaban: iya jelas, para guru diwajibkan membuat rpp, setiap rapat
kepsek selalu membina dan menyuruh membuat rpp.

Hari dan Tanggal : Selasa, 29-08-2017
lokasi
: SMA.N.1. Batanghari
Nama Informen : Febrida wati asmi, S.Pd
Jabatan
: Waka Kurikulum dan guru
TTL
: lubuk basung, 23-02-1978
1. Bagaimana perkembangan sekolah melalui proses kepemimpinan
kepala sekolah SMA.N.1 Batanghari dalam meningkatkan budaya
sekolah?
jawaban: kepsek sudah cukup baik karena peningkatan dari
ekstrakurikuler, akademik dan agamais sudah cukup bagus dan selalu
memperbaiki sarana dan prasarana serta kepribadian yang dia miliki
yaitu tegas, lues, visioner dan selalu memberi semangat kepada
bawahan.
2. Bagaimana sistem pembelajaran di SMA.N.1 Batanghari?
jawaban: SMA.N.1 Batanghari memadukan pendidikan umum dan
agama
3. Bagaimana cara meningkatkan mutu?
jawaban: berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan memberi
bimbingan
4. Apakah kepsek menurut ibu sudah visioner?
jawaban: sudah karena telah mampu mengubah visi kedalam aksi

Hari dan Tanggal : Rabu, 30-08-2017
lokasi
: SMA.N.1 Batanghari
Nama Informen : Aisyah putri H
Jabatan
: siswa/ XII Mipa 1
NISN
: 0003015761
1. Bagaimana
kepemimpinan
visioner
kepala
sekolah
dalam
meningkatkan budaya sekolah?
jawaban: sudah mampu menjadi contoh, visioner dan berprestasi,
orangnya baik dan tegas serta memberi hukuman bagi yang melanggar
serta memiliki prestasi yang banyak
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Hari dan Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2017
lokasi
: SMA.N.1 Batanghari
Nama Informen : M. Raihan F Hasbillah
Jabatan
: siswa/Mipa 1
NISN
: 0005374862
1. Bagaimana kepemimpinan visioner kepala sekolah SMA.N.1
Batanghari dalam meningkatkan budaya sekolah?
jawaban: orangnya baik, tegas dan sekolah menjadi bagus dan guru
yang mengajar juga bagus.
Hari dan Tanggal : Rabu, 30-08-2017
lokasi
: SMA.N.1 Batanghari
Nama Informen : Regi Jusnia, R
Jabatan
: Siswa/XII Mipa 1
NISN
: 0010692772
1. Bagaimana nuansa didalam kelas dan apa yang dilakukan sebelum
proses belajar mengajar?
jawaban: berdoa sebelum belajar, ada literasi kemudian diluar jam
belajar ada shalat zuhur berjamaah dan aktif juga melaksanakan acara
keislaman seperti PHBI dan kultum
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CATATAN LAPANGAN OBSERVASI
Kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pembinaan budaya sekolah
di provinsi jambi (SMA Negeri 12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari
dan SMA Negeri 3 Kota Jambi)
Hari dan Tanggal : senin, 28-08-2017
lokasi
: SMA.N.1 Batanghari
Waktu
: 08.00-12.00 Wib
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kepala sekolah menciptakan dan mengkomunikasikan visi dan tujuan
Melaksanakan pemikiran dan perencanaan strategis
Memfasilitasi rekan kerja
Memfasilitasi pengembangan organisasi
Melindungi individu dan kekuatan yang merusak
Menciptakan budaya
Memotivasi orang untuk bertindak
Sekolah ini sudah memiliki visi misi yang dirumuskan secara bersama
dan disosialisasikan visi itu baik pada saat pertemuan maupun upacara
kemudian kepsek juga melakukan kerjasama dengan orang tua dan
masyarakat, menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas,
memberi contoh dan mempengaruhi orang lain tanpa paksaan.

Hari dan Tanggal : senin, 28 Agustus 2017
lokasi
: SMA.N.1 Batanghari
Waktu
: 08.00-12.00 Wib
1. Kepsek memiliki sikap integritas seperti dapat dipercaya, konsisten,
komit, bertanggung jawab, emosional dan terkendali.
2. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki SMA.N.1 Batanghari sangat
memadai.
Hari dan Tanggal : Rabu, 30-08-2017
lokasi
: SMA.N.1 Batanghari
Waktu
: 08.00-12.00 Wib
1. Budaya sekolah yang ada di SMA.N.1 Batanghari yaitu memiliki tata
krama, menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai aturan, dan
mena’ati semua peraturan sekolah yang ada.
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Tema 1 : Kepemimpinan Visioner
No

Aspek yang diamati dari uraian indikator

Keterangan

1

upaya kepala sekolah sebagai penentu arah

Terlaksana

2

upaya kepala sekolah sebagai agen perubahan

Terlaksana

3

upaya kepala sekolah sebagai juru bicara

Terlaksana

4

upaya kepala sekolah sebagai pelatih

Terlaksana

5

Upaya Kepala Sekolah berpengetahuan yang luas Terlaksana
sehingga kreatif-produktif dan berinovasi dalam
membangun Sekolah

6

upaya kepala sekolah mengubah visi kedalam aksi

Terlaksana

7

upaya kepala sekolah dalam membagun hubungan Terlaksana

8

upaya kepala sekolah dalam hal bertanggung Terlaksana
jawab atas segala sesuatu

Tema 2: BUDAYA SEKOLAH
No

Aspek yang diamati dari uraian indikator

Keterangan

1

kebiasaan keagamaan warga sekolah

Terlaksana

2

bentuk sikap toleransi terhadap warga sekolah

Terlaksana

3

pembinaan terhadap warga sekolah oleh kepala

Terlaksana

sekolah
4

bentuk kejujuran warga sekolah

Terlaksana

5

prestasi-prestasi yang didapatkan

Terlaksana

6

pembinaan disiplin yang diterapkan

Terlaksana

7

bentuk produktivitas kerja yang dilakukan

Terlaksana

8

bentuk konsisten dalam mencapai tujuan sekolah

Terlaksana
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DOKUMENTASI SMA NEGERI 1 BATANG HARI
Bapak dan ibu guru SMA Negeri 1 batang hari

355

Gerbang dan gedung sekolah SMA Negeri 1 Batang Hari

356

Prestasi yang tergambar dalam bentuk piala

festival

357

Pramuka

Paskibraka

358

CATATAN LAPANGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 3 KOTA JAMBI
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CATATAN LAPANGAN WAWANCARA DI SMA NEGERI 3 KOTA
JAMBI
Kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pembinaan budaya sekolah
di provinsi jambi (SMA Negeri 12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari
dan SMA Negeri 3 Kota Jambi)
Hari dan Tanggal : Senin,2 Oktober 2017
lokasi
: SMA.N.3 Kota Jambi
Nama Informen : Encu Rusmana,S.Pd, M.SI
Jabatan
: Waka Kesiswaan
TTL
: Ciamis,14 April 1970
1. Bagaimana proses pembelajaran di SMA.N.3 Kota Jambi?
Jawaban: Belajar yang baik tentu dengan persiapan yang matang
mempersiapkan perangkat pembelajaran dan siswa-siswa nya, yang
terlambat 10 menit harus mendapat izin dulu dari guru piket baru boleh
masuk kelas sedangkan yang terlambat sudah sampai 3x maka
mendapatkan sanksi yaitu membawa pas bunga/ tumbuhan dan
poliback. Serta keluar harus izin terdahulu dari guru yang bersangkutan
2. Usaha apa yang di lakukan untuk menjadi sekolah yang mandiri?
Jawaban: yaitu memadukan pdd agama dan umum, melengkapi
sarana dan prasarana.
3. Bagaimana cara menjadi sekolah yang unggul?
Jawaban: yaitu dengan meningkatkan mutu dan daya saing lulusan.
4. Apakah kepala sekolah sudah visioner?
Jawaban: ya sudah karna dapat menciptakan visi secara nyata dan
mengubahnya menjadi aksi.

Hari dan Tanggal : Selasa,/10 Oktober 2017
lokasi
: SMA N 3 Kota Jambi
Nama Informen : Casroni, M.Pd
Jabatan
: Kepala Sekolah
TTL
: Brebes, 15 juli 1966
1. Apakah pihak sekolah ada MOU dengan pihak-pihak lain ?
Jawaban : Barang tentu pasti ada untuk meningkatkan kualitas, baik
dengan orang lain, kampus dan lain-lain.
Hari dan Tanggal : Senin,/9 Oktober 2017
lokasi
: SMA N 3 Kota Jambi
Nama Informen : Casroni, M.Pd
Jabatan
: Kepala Sekolah
TTL
: Brebes, 15 juli 1966
1. Usaha apa saja yang dilakukan oleh

kepala

sekolah

dalam
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mengimplentasikan visi menjadi aksi?
Jawaban : Yaitu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan dan melakukan pembinaan kepada guru seperti dikaitkan
dalam seminar MGMP dan lain-lain. Melengkapi fasilitas,dan
bertanggapan koran jambi ekpres.
2. Apa saja faktor pendukung kepala sekolah mengimplementasikan visi
dan misi ?
Jawaban: yaitu adanya job description dan adanya kerjasama yang
baik antara guru, staf dan kepala sekolah.
3. Apakah kepala sekolah menciptakan visi dan misi sesuai dengan
sejarah sekolah? Ya tentu
4. Usaha apa saja yang dilakukan untuk menjadi pemimpin visioner?
Jawaban: Membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
yang baik, pembagian tugas, membenahi pengajaran dengan
meningkatkan SKILL Guru, perekrutan guru profesional, melengkapi
sarpras berlangganan koran, menjalin kerjasama dan lain-lain.
Hari dan Tanggal : Selasa,/10 Oktober 2017
lokasi
: SMA N 3 Kota Jambi
Nama Informen : Casroni, M.Pd
Jabatan
: Kepala Sekolah
TTL
: Brebes, 15 juli 1966
1. Mengapa kepemimpinan visioner di perlukan?
Jawaban: - Pada dasarnya sesuatu berubah di dunia ini.perkembangan iptek yang begitu cepat. - era global yang menghasilkan
tenaga kerja yang banyak.-mendapatkan informasi yang sangat mudah.
-akhlak yang tidak terkontrol. -kesadaran akan pentingnya pdd tinggi. meta tidak menutup kemungkinan orang luar buka cabang sekolah di
indonesia.
Hari dan Tanggal : Selasa,/10 Oktober 2017
lokasi
: SMA N 3 Kota Jambi
Nama Informen : Emyetri, Sy, S.Pd
Jabatan
: Waka Kesiswaan
TTL
: Duri riau, 14 juli 1962
1. Bagaimana siswa menjaga kebersihan disekolah?
Jawaban: siswa-siswi diwajibkan menjaga kebersihan
2. Bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran?
Jawaban: khusunya guru harus memiliki RPP dan wajib membuatnya
apalagi guru
yang sudah sertifikasi dan juga disetiap rapat kepala
sekolah selalu membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan RPP
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CATATAN LAPANGAN OBSERVASI
Kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pembinaan budaya sekolah
di provinsi jambi (SMA Negeri 12 Merangin, SMA Negeri 1 Batang Hari
dan SMA Negeri 3 Kota Jambi)
Hari dan Tanggal : Senin, 9 Oktober 2017
lokasi
: SMA.N.3 Kota Jambi
Waktu
: 08.00-12.00 Wib
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kepala sekolah berwawasan ke depan, bertindak sebagai motivator
Berani bertindak dalam meraih tujuan
Mampu menggalang orang lain untuk bekerja keras dan bekerjasamana
Mampu merumuskan visi yang jelas
Mampu mengubah visi kedalam aksi
Berpegang erat dengan nilai yang diyakininya
Membangun hubungan dengan efektif
Inovatif dan proaktif
 Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik
 Memahami lingkungan luar
 Memegang perana penting dalam praktek organisasi
 Sudah mengembangkan ceruk untuk mengantisipasi masa depan

Hari dan Tanggal : Senin, 9 Oktober 2017
lokasi
: SMA.N.3 Kota Jambi
Waktu
: 08.00-12.00 Wib
1. Banyak sekali pembinaan kebudayaan dilakukan di SMA N.3 seperti
menanamkan rasa cinta kepada allah dengan slogan yang di papar
didepan musholla
2. Menanamkan kebersihan dan menjaganya
3. Mena’ati tata tertip sekolah: Usaha kepala sekolah dalam
mengimplementasikan program adalah mengadakan pembinaan
kepada guru maupun siswa baik kegiatan akademis maupun non
akademis.
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Hari dan Tanggal : 13 Oktober 2017 s/d 05 November 2017
lokasi
: SMA.N.3 Kota Jambi
Waktu
: 08.00-12.00 Wib
1. Kepala sekolah bisa mempengaruhi anggotanya
2. Sekolah ini sekolah yang berkembang, fasilitas yang memadai guru
yang cukup
3. Pembinaan yang dilakukan kepala sekolah di SMA.N.3 Kota jambi
yaitu:
a. Merencanakan dan mengembangkan nilai-nilai islami kepada siswa
guru dan karyawan
b. Membudayakan sikap dan prilaku yang islami
4. Kepala sekolah melakukan share vision kepada avitas
5. Dalam mengoptimalkan perannya kepala sekolah menjalankannya
dengan integritas religius contoh: pengabdian kepada allah yang paling
utama, semangat berjuang, tulus, jujur dan adil
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Tema 1 : Kepemimpinan Visioner
No

Aspek yang diamati dari uraian indikator

Keterangan

1

upaya kepala sekolah sebagai penentu arah

Terlaksana

2

upaya kepala sekolah sebagai agen perubahan

Terlaksana

3

upaya kepala sekolah sebagai juru bicara

Terlaksana

4

upaya kepala sekolah sebagai pelatih

Terlaksana

5

Upaya Kepala Sekolah berpengetahuan yang luas Terlaksana
sehingga kreatif-produktif dan berinovasi dalam
membangun Sekolah

6

upaya kepala sekolah mengubah visi kedalam aksi

Terlaksana

7

upaya kepala sekolah dalam membagun hubungan Terlaksana

8

upaya kepala sekolah dalam hal bertanggung Terlaksana
jawab atas segala sesuatu

Tema 2: BUDAYA SEKOLAH
No

Aspek yang diamati dari uraian indikator

Keterangan

1

kebiasaan keagamaan warga sekolah

Terlaksana

2

bentuk sikap toleransi terhadap warga sekolah

Terlaksana

3

pembinaan terhadap warga sekolah oleh kepala

Terlaksana

sekolah
4

bentuk kejujuran warga sekolah

Terlaksana

5

prestasi-prestasi yang didapatkan

Terlaksana

6

pembinaan disiplin yang diterapkan

Terlaksana

7

bentuk produktivitas kerja yang dilakukan

Terlaksana

8

bentuk konsisten dalam mencapai tujuan sekolah

Terlaksana
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DOKUMENTASI SMA NEGERI 3 KOTA JAMBI
Gedung SMA Negeri 3 Kota Jambi

Gambar
Kegiatan Akademik dan Ekstrakurikuler
L
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Gambar prestasi SMA Negeri 3 Kota Jambi

366

Kata bijak

Hut PGRI

367

368

369

370

371

Wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 3 Kota Jambi

