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Abstrak

Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri Dalam Pemberdayaan Sekolah Unggulan, Disertasi
Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi 2018.
Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui penyebab
kepemimpinan transformasional kepala sekolah belum dapat
sepenuhnya memberdayakan sekolah unggulan di Provinsi Jambi (2).
Menemukan kepemimpinan transformasional kepala sekolah unggulan
di Provinsi Jambi, (3) Mengungkap pemberdayaan sekolah unggulan di
provinsi Jambi (4) Mengungkap upaya strategis kepemimpinan
transformasional kepala sekolah dalam pemberdayaan sekolah
unggulan di Provinsi Jambi.
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, pengumpulan
data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang
analisisnya dilakukan trianggulasi dengan studi kasus pada SMAN
unggulan yang ada di Provinsi Jambi, yaitu SMAN 1 Kota Jambi, SMAN
1 Kuala Tungkal, dan SMAN 8 Merangin.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu: (1) kepala sekolah
belum sepenuhnya dapat memberdayakan sekolah unggulan karena
rasio lahan dan bangunan belum sesuai dengan jumlah rombongan
belajar yang ada, dan belum membangun komitmen bersama, (2)
adanya proses perpindahan ide, dan tindakan dalam melakukan
perubahan-perubahan yang lebih baik, (3) manajemen yang didesain
secara konsisten terhadap pencapaian visi misi sekolah, (4) upaya
pemberdayakan dilakukan melalui PP Nomor 19 Tahun 2005.
Penelitian
ini
berimplikasi
untuk
memperkuat
dan
menyempurnakan teori James Macgregor dan Burn Nanus.
Kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dengan
semangat ruh al-jihad, jujur, ikhlas, berakhlak mulia, uswatun hasanah,
penentu arah, perancang, agen perubahan, dan bekerja di atas
standar.
Kata kunci : Kepemimpinan transformasional, pemberdayaan, sekolah
unggulan

Abstract

Transformational Leadership of the State Senior High School in
Empowering excellent Schools, Dissertation of Islamic Education
Management Graduate UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.
The purpose of this research is to: (1) Know the cause of
transformational leadership of the principal has not been able to fully
empower the excellent school in Jambi Province (2). Finding
transformational leadership of excellent headmaster in Jambi Province,
(3) Revealing the superior state high school empowerment in Jambi
province (4) Revealing the strategic efforts of transformational
leadership of the national high school principals in the empowerment of
excellent schools in Jambi Province.
This research uses qualitative methodology, collecting data is
done through observation, interview, and documentation, the analysis is
triangulated with case study at the existing excellent SMAN in Jambi
Province, namely SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal, and
SMAN 8 Merangin.
This study yields some conclusions: (1) principal has not fully
able to empower the excellent school because the ratio of land and
building has not correspond to the number of study groups that have
not yet built a joint commitment, (2) the proccess transfer of ideas, and
action in making changes better, (3) management that is consistently
designed to achieve the school mission, (4) empowerment is done
through Government Regulation Number 19 of 2005.
This research has implications for strengthening and refining the
theory of James Macgregor and Burn Nanus. Ledearship as a form of
devotion to Allah SWT with the spirit of ruh al-jihad, honest, sincere,
noble character, good example, determinant of direction, designer,
agent of change, and work above standard.
Keywords:
schools

Transformational

leadership,

empowerment,

excellent
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Sesuai SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan
RI N0. 158/1987 dan N0.0543b/U/1987.
A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab
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Huruf Latin

Nama

ا

Alif

Tidak dilambangkan
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-
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Ḥ
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Ḍ
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ط
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Ṭ
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Huruf Arab
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Huruf Latin
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ظ
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Ẓ

ع
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‘A
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غ
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G

-

ف

Fa

F

-

ق
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Q
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ك
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K

-
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L
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M
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N
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titik
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B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.
Contoh:

 احمديّةditulis

Ahmadiyyah

C. Ta’Marbuthah di Akhir Kata
1.Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan
sebagainya.
Contoh:

جمعة

ditulis jama’ah

2. Bila tidak dimatikan ditulis t.
Contoh:

 كرمة األولياءditulis karamatul-auliya’

D. Vokal Pendek
Fathah di tulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
apanjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū masingmasingdengan tanda penghubung (-) di atasnya.
F. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
Contoh:

 بينكمditulis bainakum

2.Fathah + wawu mati ditulis au
Contoh:

 قولditulis qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan
dengan apostrof (’)
Contoh:

 أأنتمditulis a’antum

 مؤنّثditulis mu’annas
H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرأنditulis al-Qur’an

Contoh:

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

 السماءditulis al-Samā’

Contoh:
I.

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
J. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per-kata

Contoh:

ذوى الفروضditulis żawi al- furūd

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
Contoh:

اهل السنّة

ditulis ahl al-Sunnah

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bermunculannya

teori-teori

tentang

kepemimpinan

mengindikasikan bahwa kepemimpinan memegang peranan penting
dalam kemajuan lembaga. Demikian pula adanya praktik-praktik terkini
tentang

kepemimpinan

dalam

organisasi

menunjukkan

adanya

perhatian besar terhadapnya. Perhatian ini sejalan dengan era yang
ditandai

dengan

perubahan-perubahan

dalam

berbagai

bidang

kehidupan. Di era perubahan ini, kepemimpinan sangat penting dalam
memandu peningkatan prestasi dalam pemberdayaan sekolah.
Pemimpin transformasional adalah prospek kepemimpinan yang
menjelaskan bagaimana pemimpin mengubah tim atau lembaga
dengan menciptakan, mengkomunikasikan dan membuat model visi
untuk lembaga atau unit kerja dengan memberikan inspirasi kepada
para guru atau pegawai lainnya untuk berusaha mencapai visi tersebut.
Pemimpin transformasional dalam setiap sekolah dapat dilihat dari visi
yang dimiliki seorang kepala sekolah yang mana visi tersebut
menjelaskan bagaimana program yang akan dilakukan oleh kepala
sekolah untuk mengubah tim atau sekolah tersebut menuju visi yang
akan dicapai, sehingga peran kepala sekolah sangat besar dalam hal
menentukan perubahan sekolah tersebut.3
Kepemimpinan

kepala

sekolah

yang

transformasional

mengembangkan kemandirian dalam pelaksanaan pendidikan dengan
proses penilaian yaitu nilai kejujuran, adil, mandiri, bekerja keras,
melayani, peduli dan inovatif. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk
melandasi visi sekolah yang mengarah kepada keunggulan. Jujur
digunakan untuk melandasi pekerjaan orang-orang bekerja secara

3

Wiboho, Prilaku Dalam Lembaga (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 285

terbuka, mengembangkan manajemen berbasis fakta, dan menghindari
pekerjaan yang menghasilkan hasil yang instan, tetapi menimbulkan
masalah yang lebih kompleks. Adil digunakan untuk melandasi kerja
yang

dapat

memuaskan

semua

orang

dengan

memberikan

pemahaman kepada orang-orang yang terlibat di dalam organisasi agar
mampu memprediksi dampak dari apa yang dilakukannya sampai
dengan nilai inovatif yaitu adanya perubahan yang positif.4
Melihat kenyataan, lingkungan terus mengalami perubahan,
maka peran pemimpim tidak hanya berusaha menyesuaikan organisasi
terhadap pergerakan inovasi di luar, akan tetapi pemimpin yang
berhasil apabila mampu membawa organisasi sebagai referensi bagi
institusi lainnya. Kreativitas dan inovasi muncul dalam suasana yang
kompetitif dan penuh konflik di antara anggota untuk berbuat lebih baik
pada setiap kesempatan.
Dalam dunia pendidikan kepemimpinan hal yang sangat
penting untuk pembangunan sumber daya manusia (human resources)
atau

sebagai investasi sumber daya manusia

(human

capital

investment). Tony Bush mengatakan bahwa pentingnya kepemimpinan
dan manajemen yang efektif untuk keberhasilan operasional sekolah
dan perguruan tinggi secara luas diakui di abad ke dua puluh. Ini
karena kepercayaan yang tersebar luas bahwa kualitas kepemimpinan
membuat perbedaan yang signifikan terhadap kualitas sekolah dan
siswa.5
Kajian tentang kepemimpinan dalam dunia pendidikan menjadi
suatu hal cukup menarik akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, wajar jika
banyak bermunculan kajian-kajian tentang kepemimpinan dalam dunia
pendidikan. Geliat ini tentunya bukan tanpa fundamel teoritik sebagai
suatu proses atau langkah konstruktif menuju tatanan lembaga
4
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pendidikan yang mampu mencetak outcome yang sesuai dengan
kebutuhan stakeholders.
Kepemimpinan dalam dunia pendidikan merupakan hal yang
sangat urgen dalam memajukan prestasi lembaga pendidikan serta
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Akan tetapi, yang perlu menjadi
catatan dalam konteks pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan
yang telah ditetapkan bersama oleh warga lembaga pendidikan,
diperlukan

kondisi

lembaga

pendidikan

yang

kondusif

dan

keharmonisan antara tenaga pendidikan yang ada di lembaga
pendidikan antara lain pemimpin kepala sekolah, guru, tenaga
administrasi, dan orang tua murid/masyarakat yang masing-masing
mempunyai peran yang cukup besar dalam mencapai tujuan organisasi
pendidikan tersebut.
Di sisi lain, suatu organisasi pendidikan akan berhasil dalam
mencapai tujuan dan program-programnya jika komponen organisasi
yang bekerja dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai
dengan kapasitas, bidang dan tanggung jawabnya masing-masing.
Pada

tataran

ini,

diperlukan

seorang

pemimpin

yang

dapat

mengarahkan segala sumber daya organisasi tersebut menuju ke arah
pencapaian tujuan. Sebab dalam suatu organisasi, berhasil atau
tidaknya pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh dua
faktor, yaitu pemimpin dan orang yang dipimpinnya.
Pada aspek kepemimpinan supaya terlaksana secara efektif dan
efisien, maka salah satu tugas yang harus dilakukan oleh pemimpin
adalah memberikan kepuasan kepada orang yang dipimpinnya.
Elemen-elemen tersebut menjadi bagian substantif dalam proses
leading,

terutama

dalam

penerapan

gaya

kepemimpinan

transformasional. Penerapan gaya kepemimpinan ini sangat efektif
khususnya pada organisasi pembelajar yang terus-menerus bergerak
ke arah yang lebih baik.

Hal ini wajar terjadi, sebab era sekarang sangat identik dengan
proses

perubahan

di

segala

lini

kehidupan

manusia.

Apalagi

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kokoh
menimbulkan implikasi yang demikian dahsyat bagi kehidupan manusia
yang

serba

tak

menentu,

hal

tersebut

diindikasikan

dengan

bertransformasinya economical capital menjadi intellectual capital, dan
era manual menjadi era digital. Perubahan-perubahan ini juga akan
mentransformasi realita konsumtif bahkan juga mengonstruksi realitas
menjadi realitas kompetitif-global. Keadaan yang demikian akan
menyeret komponen organisasi untuk terus berbenah secara komptensi
maupun skill untuk mengimbangi arus perubahan global.
Apalagi kompetisi (persaingan) antar organisasi terutama antar
lembaga pendidikan yang terjadi semakin tajam, bahkan perubahan di
masa sekarang dan masa yang akan datang tersebut tidak hanya
konstan, berubah menjadi pesat, radikal, dan serentak. Oleh karena itu,
pada era globalisasi, era persaingan dan perubahan ini kesuksesan
tidak dapat dirancang dengan konsep “bagaimana caranya” atau apriori
terhadap konsep perubahan.
Namun, peluang-peluang keberhasian hanya akan ditentukan
dan

didapatkan

oleh

pribadi-pribadi

pembelajar

yang

mampu

menentukan dan mengembangkan kepemimpinan dalam dirinya untuk
melakukan perubahan-perubahan yang sejalan dengan alur zaman.
Spirit transformative-konstruktif ini merupakan bangun dasar mobilisator
dari anatomi kepemimpinan transformative yang menjadi penentu dari
keberhasilan lembaga pendidikan, sebab tidak akan pernah ditemui
lembaga pendidikan yang baik, dipimpim oleh pemimpin yang mutunya
rendah.
Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memiliki
wawasan jauh ke depan dan berupaya memperbaiki mengembangkan
organisasi bukan untuk saat ini tapi di masa datang. Pemimpin
transformasional merupakan agen perubahan dan bertindak sebagai

katalisator, yaitu memberi peran mengubah sistem ke arah yang lebih
baik. Katalisator adalah sebutan lain untuk pemimpin transformasional
karena ia berperan meningkatkan segala sumber-sumber manusia
yang ada. Berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat
dan daya kerja cepat semaksimal mungkin, selalu tampil sebagai
pelopor dan pembawa perubahan.6
Seorang pemimpin transformasional memandang nilai-nilai
organisasi sebagai nilai-nilai luhur yang perlu dirancang dan ditetapkan
oleh seluruh staf sehingga para staf mempunyai rasa memiliki dan
komitmen dalam pelaksanaan. Makna simbolis daripada tindakan
seorang pemimpin transformasional adalah lebih penting daripada
tindakan aktual.
Nilai-nilai dasar yang terpenting dan dijunjung tinggi pemimpin
adalah segala-galanya dan dapat dijadikan rujukan untuk dijadikan
nilai-nilai dasar organisasi (basic values). Menjadi tugas pemimpin
untuk

mentrasformasikan

nilai-nilai

organisasi

untuk

membantu

mewujudkan visi organisasi. Seorang transformasional adalah yang
mempunyai

keahlian

diagnosis,

selalu

meluangkan

waktu

dan

mencurahkan perhatian dalam memecahkan masalah dari berbagai
aspek.7
Oleh sebab itu, diskursus tentang kepemimpinan dalam
kerangka lembaga pendidikan sangat penting, sebab kepemimpinan
perlu diformulasikan kembali agar tujuan pendidikan dapat dicapai lebih
optimal serta berdampak signifikan terhadap hasil keluarannya.
Fenomena ini menempatkan proses kepemimpinan pada suatu
formulasi yang secara

signifikan

memberikan

perubahan pada

organisasi, yaitu dengan memberi inspirasi dan motivasi para

6
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berbasis

multiple

intelegence

(Bandung:

pengikutnya untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang
direncanakan secara orisinil untuk imbalan internal.
Dengan demikian melakukan perubahan baik secara internal
maupun eksternal agar strategi dan kebijakan yang diambilnya sesuai
dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Pemimpin
seperti ini disebut sebagai kepemimpinan transformasional. Pemimpin
transformasional menjadikan para pengikutnya untuk lebih peka akan
pentingnya nilai dan hasil-hasil pekerjaan, mengaktifkan pada tingkatan
lebih

tinggi

yang

mengakibatkan

para

pengikut

meimindahkan

kepentingan diri sendiri (egosentris) untuk kepentingan organisasi
(organisentris). Hasil pengaruh tersebut, para pengikut merasa adanya
kepercayaan dan rasa hormat terhadap pemimpin tersebut, dan mereka
termotivasi untuk melakukan yang lebih daripada yang semula
diharapkan oleh mereka. Efek-efek transformasional dicapai dengan
menggunakan karismatik, kepemimpinan inspirasional, perhatian yang
individualisasi, serta stimuli intelektual.8
Kepemimpinan transformasioanal sebagai pengaruh pemimpin
atau atasan terhadap bawahan, para bawahan merasakan adanya
kepercayaan, kebanggaan, loyalitas, dan merasa hormat kepada
atasan, dan mereka termotivasi untuk melakukan melebihi apa yang
diharapkan. Kepemimpinan trasformasioanal harus dapat mengartikan
dengan jelas mengenai sebuah visi untuk organisasi, sehingga para
pengikutnya akan menerima kredibilitas pemimpin tersebut. Dengan
demikian, menjadi seorang pemimpin pendidikan, tidak saja dituntut
untuk menguasai teori kepemimpinan, akan tetapi ia juga harus
terampil dalam menerapkan situasi praktis di lapangan kerja dan etos
kerja

yang

tinggi

untuk

membawa

lembaga

pendidikan

yang

dipimpinnya. Idealnya, jika pemimpin pendidikan di samping memiliki
bekal kepemimpinan dari teori dan pengakuan resmi yang bersifat
8
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ekstern, tetapi juga potensial yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah
dari Tuhan, namun orang dapat melatihnya agar dapat menjadi seorang
pemimpin

pendidikan

yang

tangguh

dan

terampil

berdasarkan

pengalamannya.9
Besar kecilnya peranan yang dilakukan seorang pemimpin
banyak ditentukan kepada apa dan siapa dia, dan apa yang
dipimpinnya, kekuasaan (otoritas) apa yang dimiliki dan perangkat
mana yang ia perankan sebagai pemimpin baik itu formal maupun non
formal. Akan tetapi kesemuanya berperan dalam membimbing,
menuntun, mendorong,dan memberikan motivasi kepada mereka yang
dipimpin untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah kepala sekolah
sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan, harus memiliki
kesiapan dan kemampuan untuk membangkitkan semangat kerja
personal. Seorang pemimpin juga harus mampu menciptakan iklim dan
suasana yang kondusif, aman, nyaman, tentram, menyenangkan, dan
penuh semangat dalam bekerja bagi para pekerja dan para pelajar.
Sehingga pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat berjalan tertib
dan lancar dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Pemimpin pendidikan harus berwawasan masa depan yaitu
mengantisipasi perubahan yang ada, tidak hanya dalam pendidikan
saja

tetapi

juga

perkembangan

ilmu

pengetahuan

teknologi.

Kepemimpinan pendidikan pada lembaga pendidikan, yaitu kepala
sekolah, penting sekali bagi peningkatan kualitas pendidikan. Karena
lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemimpin yang mengerti

9
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komitmen serta berwawasan luas, akan berjalan dengan tertib dan
dinamis sesuai dengan kemajuan zaman.
Selain itu, kepala sekolah hendaknya juga mengerti kedudukan
lembaga di masyarakat, mengenal badan-badan dan lembaga-lembaga
masyarakat yang menunjang pendidikan, mengenal perubahan sosial,
ekonomi,

politik

masyarakat,

mampu

membantu

guru

dalam

mengembangkan program pendidikan sesuai dengan perubahan yang
terjadi di masyarakat sekaligus membantu pemecahan permasalahan
yang dihadapi.
Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah suatu hal yang mudah
untuk

diwujudkan.

Karena

banyaknya

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya yang tanpa ada usaha untuk meperhatikan dan
mencari solusi, maka usaha peningkatan kualitas pendidikan mustahil
akan terwujud. Realitanya, banyak lembaga pendidikan yang dapat
tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dan ada pula yang
mengalami

kemandekan

dan

bahkan

tinggal

menunggu

kehancurannya. Adapun salah satu faktor penyebabnya adalah terletak
pada kepemimpinan kepala sekolah.
Apabila

seorang

kepala

sekolah

tidak

bisa

mengatur,

mempengaruhi, mengajak anggotanya untuk meraih tujuan pendidikan,
kurang bisa memanfaatkan peluang yang ada, dan cenderung
menerapkan gaya kepemimpinan yang sekedar melaksanakan tugas
rutin, maka jangan diharapkan kualitas pendidikan akan mengalami
peningkatan.
Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan
kesuksesan dalam mengembangkan lembaga pendidikan.Setidaknya
ada empat alasan kenapa diperlukan figur pemimpin, yaitu ; 1) banyak
orang memerlukan figur pemimpin, 2) dalam beberapa situasi seorang
pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya, 3) sebagai tempat

pengambilalihan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya, dan
4) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.10
Dalam Manajemen berbasis sekolah di mana memberikan
keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola potensi yang dimiliki
dengan

melibatkan

semua

unsur

stakeholder

untuk

mencapai

peningkatan kualitas sekolah tersebut. Karena sekolah memiliki
kewenangan yang sangat luas itu maka kehadiran figur pemimpin
menjadi sangat penting. Kepemimpinan yang baik tentunya sangat
berdampak pada tercapai tidaknya tujuan organisasi karena pemimpin
memiliki pengaruh terhadap kinerja yang dipimpinnya.
Kemampuan untuk mempengaruhi suatu

kelompok untuk

mencapai tujuan merupakan bagian dari kepemimpinan.11 Konsep
kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan konsep kekuasaan.
Dengan kekuasaan pemimpin memperoleh alat untuk mempengaruhi
perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk
kekuasaan, yaitu kekuatan penghargaan, kekuatan yang baik, kekuatan
ahli dan kekuatan referensi.12
Dari paparan tersebut nampak semakin menguatkan asumsi
bahwa kepemimpinan merupakan faktor penggerak orang melalui
penanganan perubahan dan manajemen yang dilakukannya sehingga
keberadaan pemimpin bukan hanya sekedar sebagai simbol namun
keberadaannya memberi dampak positif bagi perkembangan orang
termasuk pada sebuah lembaga pendidikan.
Dewasa ini pemimpinan dalam organisasi pendidikan di lembaga
pendidikan Islam menjadi sesuatu yang urgen dan mendapatkan
perhatian. Memang perlu diakui bahwa tanpa adanya suatu manajemen
dan kepemimpinan yang efektif (baik) dan aspiratif, upaya perubahan
dan optimalisasi pencapaian kenerja dan tujuan organisasi lembaga
10
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pendidikan Islam akan sulit dicapai atau bahkan mungkin saja tidak
menghasilkan apapun. Oleh karena itu, kepemimpinan memiliki
kedudukan yang dapat menentukan organisasi di lembaga pendidikan
Islam.
Pemimpin lembaga pendidikan Islam yang melaksanakan
kepemimpinannya secara efektif, dapat menggerakkan personil ke arah
tujuan lembaga pendidikan Islam yang dicita-citakan, sebaliknya
pemimpin di lembaga Pendidikam Islam yang keberadaannya sebagai
figure,

tidak

memiliki

pengaruh,

kepemimpinannya

dapat

mengakibatkan lemahnya kinerja organisasi di lembaga pendidikan
Islam.13
Konsep

kepemimpinan

bukan

hanya

sekedar

bagaimana

menggerakkan, mengarahkan, mengontrol dan memberikan penilaian,
akan tetapi lebih jauh dari pada itu adalah adanya acountability bagi
tiap pemimpin tersebut di hadapan Allah, baik di dunia maupun di
akhirat. Hal ini tentunya akan sangat berbeda dengan konsep-konsep
kepemimpinan yang tidak disandarkan kepada ajaran agama Islam.
Alquran

tidak

pernah

secara

tersirat

menyebutkan

kata

kepemimpinan (leadership). Kata leadership yang memiliki makna
kepemimpinan terdapat pada istilah manajemen organisasi. Akan tetapi
bukan berarti bahwa
masalah

Alquran tidak membicarakan sama sekali

kepemimpinan

karena

Alquran

menyebutkan

tentang

pemimpin dengan istilah imam, a’immah, wali, awliya’ khalifah dan
sebagainya.
Istilah pemimpin dan kepemimpinan dalam Alquran disandarkan
kepada

makna

khalifah

yang

mempunyai

arti

”menggantikan,

meninggalkan atau pengganti atau pewaris”. Secara terminologis kata
istilah tersebut mempunyai dua makna ganda, di satu pihak khalifah
diartikan sebagai negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam pada
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masa lalu dan di lain pihak khalifah berarti wakil atau duta Tuhan yang
diwujudkan dalam jabatan sulthan atau kepala negara dan keberadaan
fungsi manusia itu sendiri di muka bumi.14 Allah SWT berfirman dalam
Alquran sebagai berikut:




  







   




    
    
) ٣٠ : (البقرة
Artinya: Dan 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 bertasih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?” Tuhan berfirman “Sesungguhnya Aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui” (QS. Al-Baqarah/2: 30).15
Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipertegas bahwa Allah
memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi pemimpin di muka
bumi ini supaya meneruskan generasi terdahulu dan melestarikan
eksistensi manusia di muka bumi dengan misi-misi Ilahiyyah, yakni
generasi yang bertauhid, berbudaya Islami dan berperadaban yang
mulia dengan tujuan selamat di dunia maupun di akhirat. Adapun ruang
lingkup kepemimpinan di mana manusia memimpin adalah mulai dari
memimpin dirinya sendiri hingga memimpin sebuah daulah atau negara
karena sesungguhnya tiap-tiap manusia adalah pemimpin dan akan
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dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Rasulullah SAW
dalam hal ini bersabda :

 كلكم: عن النبي صلئ هللا عليه وسلم انه قال:عن ابن عمر رضي هللا عنه
راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاالمير الذي على الناس راع وهو مسؤول
عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمراة راعية
على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو
)مسؤول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته (رواه البخا ري
Artinya: Dari Ibnu Umar r.a: Diriwayatkan dari Nabi SAW katanya :
Baginda telah bersabda : Setiap orang adalah pemimpin dan
akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban
perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya
perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang
memelihara rumah tangga suami dan anaknya akan ditanya
perihal tanggungjawab dan tugasnya. Seorang pembantu
rumah tangga yang bertugas memelihara harta milik
majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan
kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya terhadap apa yang
kamu pimpin. (HR. Bukhari).16
Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa konsep kepemimpinan
bukan hanya sekedar bagaimana menggerakkan, mengarahkan,
mengontrol dan memberikan penilaian, akan tetapi lebih jauh dari pada
itu adalah adanya acountability bagi tiap pemimpin tersebut di hadapan
Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini tentunya akan sangat
berbeda dengan konsep-konsep kepemimpinan yang tidak disandarkan
kepada ajaran agama Islam.
Kepemimpinan

yang

profesional

dalam

paradigma

baru

manajemen pendidikan akan memberikan dampak positif dalam
perubahan yang cukup mendasar dalam pembaruan sistem pendidikan
16
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di lembaga pendidikan Islam. Dampak tersebut antara lain terhadap
efektivitas kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam. Kepemimpinan
yang kuat, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, budaya mutu,
team work yang kompak, cerdas, dan dinamis, kemandirian, partisipasi
warga lembaga pendidikan dan masyarakat, keterbukaan (tranparansi)
manajemen,

kemauan

berkelanjutan,

untuk

responsive

berubah,

dan

evaluasi

antisipatif

dan

terhadap

perbaikan
kebutuhan,

akuntabilitas, dan sustainbilitas.17
Di lembaga pendidikan Islam kepemimpinan perlu diformulasikan
kembali agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai lebih optimal agar
berdampak signifikan terhadap hasil (outcomes) para peserta didik.
Dalam kerangka ini adalah sejumlah keterampilan dan kompetensi
akademik maupun non-akademik seperti skill,values yang seharusnya
dimiliki oleh peserta didik secara utuh dan integral sebagai hasil proses
di lembaga pendidikan Islam. Namun di sisi lain yang merupakan aspek
yang sangat penting adalah pola atau tipe perilaku seorang pimpinan
untuk

berhubungan

dengan

sesama

anggota

organisasi,

tipe

menggerakkan dan bagaimana tipe tersebut berkonstribusi terhadap
perubahan dan perbaikan.
Pola-pola yang melahirkan perubahan dan perbaikan semacam
itu penting dipelajari dan dikaji karena para Nabi telah mengajarkan
bahwa Allah SWT tidak menciptakan segala sesuatu dalam keadaan
sia-sia dan tidak berguna, semua fakta (hukum alam dan sejarah)
termasuk

fakta

perubahan

dan

perbaikan

lembaga

pendidikan

Islam.18Berdasarkan deskripsi tersebut, ada beberapa argumentasi
yang cukup menarik untuk mengurai antara kepemimpinan di lembaga
pendidikan Islam dengan kepemimpinan transformasional secara
komprehensif.
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E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009), hal. 89.
Baharuddin & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: Atara Teori dan Praktik
(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hal. 220.

Pertama,

kepemimpinan

merupakan

salah

satu

kunci

keberhasilan, terlebih bagi organisasi yang masih dalam tahap
berkembang.
merupakan

Kedua, perubahan
hal

yang

dan

terpenting

perbaikan

dari

tujuan

(transformation)
manusia

dalam

berorganisasi. Ketiga, kepemimpinan transformasional merupakan
suatu model kepemimpinan yang banyak menjadi wacana khususnya di
lembaga

pendidikan

Islam.

Keempat,

praktek

kepemimpinan

transformasional dalam banyak penelitian terbukti mempunyai dampak
signifikan

terhadap

terjadinya

perubahan

dan

pengembangan

organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan dan transformasional di
lembaga pendidikan Islam merupakan dua aspek yang harus terus
dipenbincangkan.
Kepemimpinan transformasioanal adalah pemimpin yang mampu
memberi

inspirasi

kepada

para

stafnya

untuk

dapat

lebih

mengutamakan kemajuan organisasi dari pada kepentingan pribadi,
serta mampu memberikan perhatian yang baik terhadap para staf dan
mampu merubah kesadaran para staf tersebut untuk mampu bekerja
sama secara maksimal dan melihat organisasi sebagai kesatuan
pandang

yang

utuh

untuk

mencapai

tujuan.19

Kepemimpinan

transformasional adalah bentuk kepemimpinan di mana pemimpinnya
mampu

memperluas

serta

meningkatan

minat

bekerja

para

anggotanya, atau sistem kepemimpinan di mana para pemimpinnya
mampu memicu kepekaan dan penerimaan visi misi serta tujuan
organisasi, di mana pemimpinnya memiliki kontrol terhadap para
anggotanya agar mampu menggali potensi mereka masing-masing
demi kemajuan organisasi.20 Indikator kepemimpinan transformasional
yaitu:
1. Melakukan perubahan yang lebih baik
19

20

Agustinus Hermino, Kepemimpinan
Transformasional
dan
Akulturasi
Pendidikan Karakter di Sekolah Memasuki Era Masyarakat Ekonomi Asean, (Staf
Ahli Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan daerah), Jurnal : 2011, hal. 10
Agustinus, Ibid., hal.10

2. Memberikan keteladanan kepada lingkungan
3. Memberikan motivasi kinerja kepada bawahan
4. Mengharmoniskan lingkungan kerja
5. Memberdayakan sumber daya yang ada
6. Bertindak atas dasar sistim nilai
7. Meningkatkan kompetensi secara terus-menerus
8. Mampu menghadapi situasi yang rumit.
Sekolah unggul berangkat dari proses manajemen yang
mendesain sedemikian rupa konsistensi visi dengan misi dan juga
konsistensi tujuan dengan target diimplementasikan dalam program
kerja, dengan mengakomodir keinginan lingkungan strategis mengacu
pada ukuran kualitas yang ditentukan.21 Penjelasan di atas memberi
gambaran bahwa konsep sekolah unggul bukan terletak pada
penekanan-penekanan yang berat sebelah yang dapat menimbulkan
penderitaan baik bagi personil sekolah maupun para siswanya.
Formulasi sekolah unggul menggambarkan ukuran kualitas dari semua
indikator yang menggambarkan substansi, yaitu kualitas seperti apa
yang mungkin didapatkan oleh sekolah yang bersangkutan dengan
manajemen dan potensi internal maupun eksternal yang mengitari
sekolah tersebut.22
Tabel: 1 Model Sekolah Unggul (Excellence School)23
No
1

Sekolah Unggul
(Excellence School)
Definisi

Indikator
Sekolah unggul merupakan suatu
pendidikan yang memiliki standar
akademik yang tinggi untuk semua
mata pelajaran yang diukur dari
kemampuan para siswanya yang

21
22
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Agustinus, Ibid., hal. 13
Syaiful Sagala, Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat: Strategi
Memenangkan Persaingan Mutu (Jakarta: PT Nimas Multima 2009), hal. 78.
https://kepemimpinan-untuk-sekolah-unggul,diakses Kamis 23 Maret 2017

dibuktikan dari hasil tes melalui
prosedur yang benar.
No
2

Sekolah Unggul
(Excellence School)
Filosofis

Indikator

Secara
ketat

filosofis

persaingan

merupakan

melakukan

proses

yang

dasar

untuk

secara

alami

sehingga mempermudah menaikkan
peringkat sekolah di masyarakat.
Program seleksi dengan prosedur
yang benar dan transparan akan
menjamin siswa yang tidak terjaring
akan

merasa

puas

karena

dipublikasikan secara umum.
3

Tujuan

Sekolah

unggul

menggambarkan

standar yang harus dicapai.
4

Susunan pendidikan

Menggabungkan secara efektif
antara sasaran dan kurikulum.

5

Supervisi dan evaluasi

Pada sekolah unggul guru dievaluasi
secara

berkala

dan

teratur

menggunakan instrumen yang baku.
6

Kepemimpinan

Pada sekolah unggul kepemimpinan
kepala sekolah didukung partisipasi
yang kuat dari pemerintah daerah.

7

Hasil

Out put dengan hasil yang baik dan
jujur.

Keberhasilan pendidikan di suatu negara, sangat ditentukan oleh
institusi yang bernama sekolah. Sekolah inilah yang akan menentukan
kualitas pendidikan di negara tercinta ini. Bila sekolah tersebut unggul,
maka dapat dipastikan kualitas pendidikan bahkan sumber daya

manusianya akan unggul pula. Ada lima indikator sekolah unggulan
adalah:24
1. Character Building. Manusia pada hakikatnya terdiri dari 2 sisi, yaitu;
jasmani dan rohani. Kedua sisi tersebut, selayaknya harus tersentuh
proses pembelajaran dalam hidup manusia. Apabila porsi pendidikan
terhadap 2 sisi tersebut tidak seimbang (terutama pada sisi rohani),
maka akan terjadi "krisis akhlak" yang di dalamnya tidak ada lagi
kejujuran,

kepedulian,

dll.Character

Building

tanggung
adalah

jawab,

bidang

saling

studi

menghargai

yang

memenuhi

kebutuhan rohani setiap manusia. Tapi pada saat ini, kenyataannya
pendidikan/materi akhlak menjadi satu dengan materi akidah, yaitu
dalam bidang studi agama.
2. Agent of Change. Sekolah semestinya menjadi agen perubahan.
Roh ini sepertinya telah luntur, bahkan sudah merasuk keparadigma
masyarakat. Bahwa sekolah unggulan adalah sekolah yang muridmuridnya pintar dan baik, serta untuk masuk ke sekolah tersebut
butuh biaya yang mahal.
3. The Best Process. Konsekuensi Agent of Change adalah proses
pembelajaran

yang

terbaik.

Proses

pembelajaran

ini

harus

mengandung kekuatan emosi positif dari proses awal hingga akhir
pembelajaran harus benar-benar menyentuh perasaan siswa.
4. The Best Teacher. Kualitas guru yang baik. Beberapa survey
menunjukkan kualitas guru di Indonesia belum dikatakan baik.
School

management.

Manajemen

sekolah

adalah

manajemen

pemberdayaan SDM tingkat tinggi, sangat kompleks dan dibutuhkan
orang-orang yang profesional untuk mengelolanya.
Pengetahuan tentang kepemimpinan sekolah di Indonesia yang
berbasis riset sangat kurang. Di antara literatur tentang pendidikan di
Indonesia yang dapat diakses, hanya sedikit yang diarahkan pada
24
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kepemimpinan sekolah di Indonesia. Sebagian besar literatur tentang
pendidikan di Indonesia yang dapat diakses, hanya berupa artikelartikel dan buku-buku berbasis opini, yang mayoritas difokuskan pada
pendidikan secara umum, atau pada persoalan-persoalan manajemen
dan kurikulum.25
Oleh karena itu, penelti merasa perlu mendeskripsikan Hasil dari
grand tour yang dilakukan di tiga sekolah yang ada di Provinsi Jambi
yaitu SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dan SMAN 8 Kabupaten Merangin. Ketiga lembaga
pendidikan ini penuh keunggulan, penuh prestasi, dan memiliki
keunikan. Dalam studi pendahuluan peneliti menangkap bahwa tiga
kepala sekolah menengah atas negeri tersebut adalah kepala sekolah
transformasional yang menunjukkan adanya fenomena-fenomena yang
menarik untuk diteliti.
Di sini tampak pula bahwa kepemimpinan transformasional
kepala sekolah di SMAN 1 Kota Jambi menjalankan peran sebagai
agent of change (agen perubahan). Ia merasa tidak nyaman dengan
situasi organisasi yang statis dan status quo. Ia memimpikan
kesuksesan organisasi melalui gebrakan-gebrakan baru dan tantangantantangan yang diciptakan tersebut.26 Kepemimpinan transformasional
kepala SMAN 1 Kota Jambi banyak memiliki keunggulan berdasarkan
fenomena-fenomena yang dapat diamati dari hasil observasi dan
wawancara dengan kepala sekolah, di antaranya adalah adanya upaya
yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kualiitas para guru
dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan (training) tingkat
Kabupaten/Kota, Provinsi Maupun tingkat Nasional.27
Di samping itu, untuk meningkatkan keunggulan SMAN 1 Kota
Jambi yang akreditasinya A serta visi dan misi sekolah yang dapat

25
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Raihani, Kepemipinan Sekolah Transformatif, (Yogyakarta:LkiS, 2010), hal. 4
Hasil Wawancara dengan Guru SM SMAN 1 Kota Jambi, 26 Januari 2017
Hasil Observasi di SMAN 1 Kota Jambi, Tanggal 26 Januari 2017

dilaksanakan dengan baik, kepala sekolah berupaya membangun
kepercayaan masyarakat (orang tua peserta didik), peserta didik yang
sudah masuk maupun calon peserta didik itu sendiri untuk masuk ke
sekolah tersebut dikarenakan manajemennya yang dianggap sudah
baik.28 Bukan hanya itu, akan tetapi input, proses dan outputnya yang
lebih baik di bandingkan dengan sekolah lain. Tenaga pendidik yang
lebih profesional dan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prestasi-prestasi
peserta didik yang ada di sekolah tersebut dapat bersaing di tingkat
Provinsi, Nasional bahkan Internasional.29
Kemampuan kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat berdasarkan hasil wawancara awal dengan kepala
sekolah bahwa di samping nilai akreditasinya A sekolah melalui kepala
sekolah selalu berupaya meningkatkan kualitas akademik dengan
pembiasaan belajar dan koordinasi dengan para guru dengan
komitmen dan semangat untuk melakukan perubahan di SMAN 1 Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keunggulan-keunggulan
yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah sehingga ditunjuk oleh
Kementerian Pendidikan RI sebagai SMAN rujukan di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2016.30
Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

selalu

berupaya

meningkatkan

kualitas

akademik,

dan

membangun keunggulan-keunggulan dengan pembiasaan belajar yang
lebih kondusif dengan berkoordinasi dengan para guru dan tenaga
kependidikan, rapat persiapan dalam melaksanakan program-program
sekolah dengan keterbukaan, saling menghargai dan menghormati.
Dalam hal ini tidak sealu kepala sekolah yang memimpin rapat, akan
tetapi diberdayakan kepada para wakil dan guru-guru sesuai dengan
28
29
30
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kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Kepala sekolah dan para
guru, tenaga kependidikan selalu berkomitmen mempunyai semangat
yang tinggi untuk melakukan perubahan dalam memberdayakan segala
potensi yang dimiliki untuk menjadi sekolah unggulan.31
Kepala SMAN 8 Kabupaten Merangin sudah melakukan banyak
perubahan

di

samping

memperoleh

akreditasi

A

yang

mana

sebelumnya hanya mendapat akreditasi B, kepala sekolah berupaya
untuk mewujudkan visi misi sekolah, program kerja, dan membangun
komitmen bersama sehingga semangat guru terus meningkat dalam
melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif dan mandiri.32
Kepala

SMAN

8

Kabupaten

Merangin

terus

berupaya

meningkatkan kualitas sekolah yang di bawah kepemimpinannya
terutama di bidang akademik untuk mempersiapkan masuk ke
perguruan tinggi, di samping itu sarana yang belum ada sebelumnya,
contohnya sarana olah raga lapangan basket yang sekarang sudah
ada.
Kepala sekolah memberdayakan guru-guru sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki untuk melakukan pendampingan kurikulum
Nasional 2013 ke SMAN yang ada di Kabupaten Merangin. Melalui
program

sekolah

rujukan

dari

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan Republik Indonesia kepala sekolah dipercaya untuk
melaksanakan program itu misalkan menjadikan sekolah aman, bersih,
dan lain-lain agar sekolah yang ada di Kabupaten Merangin dapat
merujuk ke SMAN 8 Kabupaten Merangin.33
Dari sekian program dan langkah yang sudah dan sedang
dilakukan muncullah perubahan-perubahan yang mengarah kepada
pemberdayaan sekolah unggulan. Pertama, perubahan paradigma
31
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berpikir setiap personilnya, baik guru, pegawai, maupun siswa.
Sekarang paradigma berpikirnya lebih ke arah bagaimana membangun
kualitas dan mewujudkan cita-cita organisasi dibanding dengan
sebelumnya yang hanya berpikir bagaimana ini disepakati sebagai
pekerjaan. Kedua, paradigma berpikir untuk bekerja dengan hati dan
ilmu. Kalau dulu orang masuk kerja karena takut pimpinan atau ada
pengawasan, sekarang semuanya berubah berdasarkan pemahaman
dirinya terhadap aturan dan tugasnya. Ketiga, perubahan-perubahan
dalam pencapaian target antara lain persentase anak-anak masuk PTN
dan pencapaian mutu non akademik terlihat mulai tampak meningkat.
Dari sini tampak peran yang dimainkan oleh kepala sekolah adalah
selaku pimpinan adalah sebagai penentu arah, agen perubahan, juru
bicara, dan pelatih.
Oleh karena itu, Keunikan dan keunggulan tiga sekolah
menengah atas negeri di atas yang diperankan oleh kepemimpinan
kepala sekolah yang transformasional dianggap menjadi sekolah
unggulan di Provinsi Jambi yang dibuktikan dengan input, proses, dan
output yang baik, prestasi akademik maupun non akademik, serta
outputnya dapat diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri melalui
jalur SNMPTN dan SBMPTN, di samping itu, ada juga diterima melalui
jalur kedinasan seperti AKPOL, AKMIL, dan IPDN, bahkan ada yang
diterima di Perguruan Tinggi luar Negeri.34
Sebagai sekolah yang konsisten melaksanakan Kurikulum
Nasional 2013, terpenuhinya standar minimal pendidikan yang diatur
dalam Paraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (SNP) bahkan ada standar yang sudah melebihi.
Menjadi sekolah percontohan/model yang diprogramkan Pemerintah
melalui Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI, yakni sekolah rujukan yang ada di Kabupaten/Kota
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Tahun 2016-2017 yang terintegrasi dalam proses pembelajaran yaitu
penguatan pendidikan karakter, sekolah aman, dan program literasi
sekolah.
Namun demikian, bukan berarti Sekolah Menengah Atas Negeri
Unggulan di Provinsi Jambi seolah-olah telah sempurna, tidak ada
kekurangan

dan

kelemahan

serta

dapat

diberdayakan

melalui

kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Akan tetapi kalau kita
mengacu kepada model sekolah unggulan belum sepenuhnya dapat
diberdayakan oleh kepemimpinan transformasional kepala sekolah
menengah atas negeri unggulan di Provinsi Jambi. Inilah yang menjadi
menarik dan unik untuk diteliti agar persepsi masyarakat dan
stakeholders yang terkait dapat memahami sekolah yang benar-benar
unggulan dan dapat diberdayakan di Provinsi Jambi.
[

B. Rumusan Masalah
Dari

latar belakang dan identifikasi masalah yang bermuara

pada fokus penelitian tentang kepemimpinan transformasional kepala
sekolah

menengah

atas

negeri

dalam

pemberdayaan

sekolah

unggulan di provinsi Jambi dapat dibuat rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Mengapa kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah
atas negeri belum sepenuhnya dapat memberdayakan sekolah
unggulan di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana

kepemimpinan

transformasional

kepala

sekolah

menengah atas negeri unggulan di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pemberdayaan sekolah menengah atas negeri unggulan
di provinsi Jambi?
4. Bagaimana upaya strategis kepemimpinan transformasional kepala
sekolah menengah atas negeri dalam pemberdayaan sekolah
unggulan di Provinsi Jambi?

C. Fokus Penelitian
Dari rumusan masalah tersebut di atas, untuk memudahkan
penelitian dan sistematikanya, maka menjadi fokus penelitian yang
dibahas dalam penelitian ini adalah :
a. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri belum sepenuhnya dapat memberdayakan sekolah unggulan
di Provinsi Jambi.
b. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi.
c. Pemberdayaan sekolah menengah atas negeri unggulan di Provinsi
Jambi.
d. Upaya srategis kepemimpinan transformasional kepala sekolah
menengah atas negeri dalam pemberdayaan sekolah unggulan di
Provinsi Jambi.
Adapun alasan memilih tiga sekolah menengah atas negeri yang
terdiri dari SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin. Berdasarkan
grand tour peneliti bahwa, SMAN tersebut mempunyai beberapa
keunggulan dibanding dengan SMAN yang lain,

yang dibuktikan

dengan input, proses, dan output yang baik. Prestasi akademik dan non
akademik yang unggul dibandingkan dengan sekolah lain, menjadi
sekolah rujukan di Kabupaten/Kota

yang diprogramkan Pemerintah

melalui Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI tahun 2016-2017. Telah memenuhi standar minimal
pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan bahkan sudah
melebihi.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah penelitian yang telah
diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui:

a. Ingin mengetahui penyebab kepemimpinan transformasional kepala
sekolah

menengah

atas

negeri

belum

sepenuhnya

dapat

memberdayakan sekolah unggulan di Provinsi Jambi.
b. Ingin mengetahui

kepemimpinan transformasional kepala sekolah

menengah atas negeri unggulan di Provinsi Jambi.
c. Ingin mengetahui

pemberdayaan sekolah menengah atas negeri

unggulan di provinsi Jambi.
d. Ingin mengetahui upaya strategis kepemimpinan transformasional
kepala sekolah menengah atas negeri dalam pemberdayaan sekolah
unggulan di Provinsi Jambi.
2. Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat dari penelitian ini baik secara teoritik
subtantif maupun secara empirik diuraikan sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
1. Pengembangan teori yang sudah ada dan mendesain model teori
yang relevan dengan kebutuhan kepemimpinan yang kekinian yaitu
model kepemimpinan transformasional.
2. Memberikan pengetahuan tentang kepemimpinan transpormasional
kepala sekolah dalam pemberdayakan sekolah unggulan yang
mungkin dapat ditiru oleh pengelola lembaga pendidikan.
3. Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru
untuk diteliti lebih lanjut.
b. Manfaat Praktis
1. Penelitian ini setidaknya dapat dijadikan panduan atau pedoman
keilmuan dan pengetahuan tentang kepemimpinan transformasional
dalam pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi.
2. Memberikan konstribusi pemikiran mengenai konsep kepemimpinan
transformasional dalam pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi
Jambi.
3. Sebagai solusi alternatif terhadap masalah-masalah kepemimpinan
kepala sekolah yang ada di Provinsi Jambi.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah
Kepemimpinan

transformasional

adalah

kemampuan

menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, dapat dipercaya,
dan menarik tentang masa depan organisasi atau unit organisasi yang
terus tumbuh dan meningkat dibanding saat ini. Memiliki gambaran
yang jelas dan mendorong serta menawarkan cara yang inovatif untuk
memperbaiki, yang mengakui dan berdasarkan tradisi serta terkait
dengan tindakan-tindakan yang dapat diambil orang untuk melakukan
berubahan yang lebih baik.35
Janene Hemmen dalam analisis kualitatifnya, menemukan
sembilan metathemes terdapat pada pemimpin transformasional, yaitu:
1) mengetahui keseluruhan organisasi, 2) membangun budaya kerja, 3)
memotivasi

stakeholder,

perubahan,

5)

4)

mengetahui

peran

hubungan

yang

dengan

tantangan,

membangun

mengomunikasikan,

7)

senang

dalam

proses

harmonis,
8)

6)

memiliki

pengetahuan sumber daya, dan 9) membutuhkan sumber daya
khusus.36 Murphy memberikan pandangan tentang kepemimpinan
transformasional kepala sekolah. Dia menyimpulkan bahwa kepalakepala sekolah yang efektif memiliki pemahaman arah yang jelas bagi
sekolah dan mereka mampu mengartikulasikan secara jelas pula.
Kepala-kepala sekolah menerjemahkan pemahaman tersebut ke dalam
tujuan-tujuan pembelajaran yang ambisius dan spesifik yang berpusat
siswa dan menekankan pada prestasi siswa.37
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2010), hal. 473
Janene Hemmen, Principals Pereceptions of Visionary Leadership: A Qualitatif
Investigation, (2009, Volume 4), hal. 2)
J. Murphy, Principal Instructional leadership, In P.W Thurston & L.S. Lotto, Recent
Aduaces in Educational Administration (163-200), Vol. IB. Greenwich (CT: JAI
Press, 2009), hal. 176

Kepemimpinan transformasional menjadi istilah yang populer
untuk mengkarakteristikkan kepala sekolah sejak tahun 1980-an.
Dalam fungsinya sebagai pemimpin-pemimpin pembelajaran, pemecah
masalah, penyedia sumber daya, dan sejumlah peran lainnya, kepala
sekolah diharapkan mengelola dan mengomunikasikan visi kepada
semua guru, siswa, dan masyarakat.38
Pemimpin transformasional harus mampu memfasilitasi diskusidiskusi dengan
bersama,

semua

menginspirasi

stakeholders untuk menciptakan
dan

mengajak

setiap

orang

tujuan
bekerja

mewujudkan masa depan yang lebih baik. Mengembangkan hubungan
kolegial dan kolaboratif antar semua personel yang terlibat. Pemimpin
transformasional yang memahami hal tersebut melibatkan diri dalam
proses perubahan dan menyelesaikan dengan cara yang positif dan
produktif.39
Kepemimpinan transformasional juga mengakui pentingnya
power dan proses mempengaruhi (influence processes). Hubungan
pemimpim dengan pengikut dipandang sebagai suatu intensi emosi
yang mana pengikut memberikan kepercayaan dan keyakinan yang
besar

kepada

pemimpin.40

Karisma,

inspirasi,

pertimbangan

(consideration) individual, dan stimulasi intelektual sebagai karakteristik
yang dapat membentuk kepemimpinan transformasional. Karisma
diartikan

sebagai

menciptakan
kemampuan

“leader’s

referent
untuk

power

menarik,

perceived
dan

God-like

influence.

mengajak

dan

qualities”
Inspirasi

secara

yang
adalah

emosional

mengkomunikasikan idealisme masa depan.41
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Pemimpin memancarkan power dan mempengaruhi pengikut
melalui cara yang visioner. Pertimbangan individual menggambarkan
bagaimana pemimpin memperoleh power, baik melalui pelayanan
maupun nasehat dan pengembangan orientasi pengikut. Stimulasi
intelektual mendorong pengikut untuk berpikir dengan cara baru
terhadap masalah-masalah lama (think of old problems in new ways),
mendorong mereka mempertanyakan nilai-nilai dan keyakinan yang
dimilikinya

dan

apakah

sesuai

dengan

pemimpinnya. 42

Teori

Kepemimpinan transformasional menyatakan bahwa pemimpin dapat
mengoptimalkan power dan pengaruh mereka terutama melalui karisma
(referent power), inspirasi (visionary processes). Pengikut boleh jadi
tidak sekedar menganggap bahwa pemimpin hanyalah simbol. Aspekaspek pemodelan peran dari pertimbangan indiviual dan motivasi
kognitif dipicu atau boleh jadi dimoderasi oleh stimulasi intelektual.43
Masalah

yang

lebih

penting

bagi

seorang

pemimpin

transformasional adalah selalu mempunyai visi yang kuat, sebuah
gambaran tentang bentuk organisasinya di masa depan bila semua
tujuan-tujuan utamanya telah dicapai. Dengan demikian, seorang
pemimpin transformasional haruslah juga seorang yang visioner.
Esensi kepemimpinan serupa ini adalah mampu menghasilkan
perubahan yang mana dirinya dan mereka yang terkait dengannya
sama-sama mengalami perubahan ke arah yang lebih luas, lebih tinggi,
dan lebih mendalam. Kata kunci dari segenap keputusannya adalah
seberapa jauh dan seberapa mungkin pihak yang mengalami
pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik.
Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana transformasi itu
terjadi? transformasi itu terjadi melalui drama tiga babak, yaitu:
Awakening, Envisioning, dan Rearchitecturing, seperti berikut ini:
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Gambar 1: Proses terjadinya kepemimpinan transformasional
drama tiga babak.44
Prologue: New Global Playing

Field

Triggers for Change
Act I: Awakening
Organization Dynamics

Individual Dynamics

Need for transformation
Felt need for
change;Resistance to
change;Avoiding the quick fix

Endings
Disangange from past;
disidentify with past; Deal with
disenchantment

Act II: Envisioning
A Motivating vision:
Create a vision; Mobilize
commitment

Transition:
Death and Rebirth process;
Perspective on both ending
and new beginning

Act III: Re-archtecturing
Social Architecture:
Creative destruction;
Reveaving the social fabric;
Motivating people

New Begining:
Inner aligment: New scripts;
new energy

Epilog: History Repeats Itself

Pemimpin transformasional adalah pencipta dan pengemban
sebuah “fajar” yang baru dalam kehidupan sebuah organisasi.
Meskipun

banyak

variasi

mengenai

defenisi

kepemimpinan

transformasional, secara umum dapat diartikan sebagai “agent of
change” peran yang utama adalah sebagai katalis bagi perubahan yang
akan

dilaksanakan.

James

MacGregor

Burns

yang

bertajuk

kepemimpinan di dalam karyanya, berupaya untuk menghubungkan
peran kepemimpinan dan pengikut. Dia menulis tentang pemimpin

44

Tichy, N.M. & Devanna, M.A., The Transfomational
2008), hal 93.

Leader (New York: Wiley

sebagai orang yang meningkatkan motif pengikut, untuk bisa mencapai
tujuan pemimpin dan pengikut secara lebih baik. Bagi Burns,
kepemimpinan cukup berbeda dari kekuasaan, karena itu tidak bisa
dipisahkan dari kebutuhan pengikut.45 Bahkan ada juga yang
menyatakan bahwa kata transformasional berinduk dari kata “to
transform” yang memiliki makna mentransformasikan atau mengubah
sesuatu

menjadi

bentuk

yang

lain

yang

berbeda.

Misalnya

mentransformasikan visi menjadi realita, panas menjadi energy, potensi
menjadi aktual.46
Kepemimpin transformasional sesungguhnya merupakan agen
perubahan, karena memang erat kaitannya dengan transformasi yang
terjadi dalam suatu organisasi. Fungsi utamanya adalah berperan
sebagai katalitas perubahan, bukannya sebagai pengontrol perubahan.
Seorang pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas, memiliki
gambaran holistik tentang bagaimana organisasi di masa depan ketika
semua tujuan dan sarannya telah tercapai.47
Transformasional mengandung makna sifat-sifat yang dapat
mengubah sesuatu menjadi bentuk lain, misalnya mengubah energi
potensial menjadi energi aktual atau motif berprestasi menjadi prestasi
riil. Paradigma ini mengindikasikan bahwa pola mengubah sesuatu
menjadi hal yang lain merupakan suatu pekerjaan atau garapan bersifat
substantif dalam organisasi pendidikan. Perubahan dalam konteks ini
adalah perubahan yang sangat fundamental serta membawa organisasi
pendidikan pada keadaan kompetitif.48
Sifat-sifat

kepemimpinan

kepala

sekolah

transformer

dan

visioner, selain dia mampu melihat dan memanfaatkan peluang45

Peter G. Northouse, Kepemimpinan: Teori dan Praktik (Jakarta Barat: SAGE
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peluang yang ada, ia juga meliliki prinsip kepemimpinan sebagai
berikut: 1) Belajar terus-menerus, 2) Berorientasi pada pelayanan, 3)
Memancarkan energi positif, 4) Mempercayai orang lain, 5) Hidup
seimbang, 6) Melihat hidup itu petualangan, 7) Sinergistik, 8) Berlatih
memperbaharui diri untuk mencapai prestasi tinggi. 49
Kepemimpinan Transformasional dalam perspektif Islam adalah
pemimpin yang dapat menggerakkan manusia ke arah perubahan
jangka panjang yang benar-benar merupakan kepentingan terbaik.
Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai suatu peranan dan
merupakan suatu proses untuk memengaruhi orang lain. Pemimpin
adalah suatu anggota dari perkumpulan yang diberi kedudukan atau
amanah

yang

diharapkan

dapat

bertindak

sesuai

dengan

kedudukannya.50 Seperti firman Allah SWT:

   ...
   
) ٢٤٧ :  (البقرة 
Artinya:...dan Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia
kehendaki. Dan Allah Maha luas dan Maha Mengetahui. (QS.
Al-Baqarah/2: 247)51
Umat Islam diperintahkan untuk selalu berusaha dan bekerja,
disamping itu manusia diperintahkan untuk memakmurkan dan
memanfaatkan sumber daya alam, sebagaimana firman Allah berikut
ini:
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)٢٥ :  (الحد ىد  
Artinya: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan
bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya
manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan
besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa
yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal
Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi
Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid/57: 25).52
Suatu pekerjaan dan kegiatan akan berhasil dengan baik apabila
ditata, dikelola, diatur dan diorganisasikan dengan memanfaatkan
berbagai sumber daya, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.
Kecakapan dan kecermatan mengelola, mengatur, menata, serta
mengorganisasikan

semua

kegiatan

ini

sangat

dituntut

untuk

dilaksanakan dan diaplikasikan oleh pelaksana dan pelaku kegiatan
yang sekarang ini dikenal dengan manajemen.53
Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian pemimpin.
Kata umara yang sering disebut juga dengan amir. Hal itu dikatakan
firman Allah dalam Alquran sebagai beriku:
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)٥٩ :  (النساء 

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 (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(QS. An-Nisa/4: 59).54

Dalam ayat ini diakatakan bahwa ulil amri atau pejabat adalah
orang yang mendapat amanah untuk mengurus orang lain, dengan kata
lain pemimpin adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus
rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mengurus kepentingan rakyat
berarti dia bukanlah pemimpin. Dari perspektif ini jelaslah bahwa
Alquran menghadirkan suatu kepemimpinan yang transformasional dan
membuat kepemimpinan yang sebelumnya megabdi segelintir orang
dan kepentingan sepihak menjadi kepemimpinan yang membebaskan
dan memerdekakan semuanya.
Oleh karen itu seorang pemimpin yang transformasional harus
menerapkan pendidikan konvensional. Pemimpin dan yang dipimpin
bersama-sama mengamati realita yang berjalan di tubuh organisasi,
keduanya adalah subjek tidak saja dalam tugas menyingkap realita
untuk mengetahuinya secara kritis tetapi juga dalam tugas menciptakan
kembali pengetahuan itu.55
Kepemimpinan

transformasional

yang

murni,

adalah

kepemimpinan yang bersifat sosial dan peduli dengan kebaikan
bersama.

Pemimpin

transformasional

yang

bersifat

sosial

ini

mengalahkan kepentingan mereka sendiri demi kebaikan orang lain.56
Dari kepemimpinan transformasional murni model teoritis yang

54
55

56

Departemen Agama RI, Op.Cit., hal.87.
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menganalisis bagaimana kepemimpinan transformasional yang murni
mempengaruhi etika masing-masing pengikut dan kelompok bahwa
kepemimpinan transformasional murni secara positif mempengaruhi
identitas moral pengikut dan emosi moral yang pada akhirnya, hal ini
menyebabkan pengambilan keputusan dan tindakan yang bermoral
oleh pengikut.57
Kepemimpinan transformasional berkaitan dengan efektivitas
kelompok, seperti halnya dengan hubungan antara transformasional
kepemimpinan dan kepuasan pengikut, skor pemimpin transformasional
secara substansial berkorelasi dengan ukuran efektivitas pemimpin.
Kepemimpinan transformasional adalah pengembangan dari pengikut
untuk meningkatkan kemampuan mereka dan kapasitas mereka untuk
memimpin.58
Kepemimpinan transformasional sering dikontraskan dengan
kepemimpinan

transaksional.

transformasional
motivasi

kepala

intrinsik

dari

Sedangkan

sekolah
guru,

berusaha

sedangkan

kepemimpinan

untuk
dalam

meningkatkan
kepemimpinan

transaksional, guru dirangsang untuk berubah atas dasar imbalan
eksternal. Menerima hadiah untuk berprestasi, perilaku yang tidak
diinginkan dikoreksi oleh sanksi negatif.59
Kepemimpinan

transformasional

yang

dikaitkan

dengan

pengambilan keputusan bottom-up, kolaboratif dalam prakteknya dalam
manajemen pendidikan, yang sering disebut sebagai kepemimpinan
guru, kepemimpinan bersama, dan kepemimpinan
Kepemimpinan

57

transformasional

lebih

berorientasi

demokratis.60
pada

proses

Peter G, Loc.Cit., hal. 177.
M. Bass, Op.Cit., hal. 48.
59 Jaap Scheerens, School Leadership Effects Revisited: Review and Meta-Analysis of
Empirical Studies, Springer Dordrecht Heidelberg (London New York, 2012), hal.6
60 Jaap, Ibid., hal. 18.
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sekunder yang bertujuan untuk meningkatkan struktur organisasi dan
proses organisasi.61
Teori-teori kepemimpinan pada awalnya memandang para
pemimpin sebagai pemimpin transaksi, yaitu dengan menggunakan
pertukaran sosial. Pemimpin transaksi mengarahkan atau memotivasi
bawahannya untuk bekerja mencapai tujuan dengan memberikan
penghargaan atas produtivitas mereka.62
Kepemimpinan transaksional dan transformasional sebaiknya
tidak dipandang sebagai pendekatan yang saling bertentangan dalam
menyelesaikan

pekerjaan.

Kepemimpinan

transformasional

menghasilkan tingkat usaha dan kinerja pegawai yang jauh lebih baik
daripada yang dihasilkan oleh pendekatan transaksional saja. Selain
itu, kepemimpinan transformasional bersifat lebih dari sebuah karisma
karena pemimpin transformasional berusaha menambahkan kepada
bawahannya kemampuan mempertanyakan pandangan yang telah ada
serta pandangan yang dimiliki oleh pemimpin.63
Kepemimpinan transformasional diukur dengan sejauh mana
hubungannya
pengikutnya.

dengan

efek

Para pengikut

pemimpin

tersebut

seorang pemimpin

terhadap

para

transformasional

merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan hormat lebih
daripada yang awalnya diharapkan terhadap mereka. Pemimpin
tersebut mentransformasi dan memotivasi para pengikutnya dengan
cara:
a. Membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu
pekerjaan.
b. Mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi atau tim
daripada kepentingan diri sendiri.
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c. Mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan mereka pada yang lebih tinggi.64
Pemimpin transformasional adalah keberhasilan mendapatkan
komitmen para pengikutnya serta dapat berprestasi yang lebih tinggi.
Kepemimpinan transformasional adalah konsisten dengan model
kologial yang mengasumsikan bahwa para pemimpin dan staf telah
berbagi nilai-nilai kepentingan bersama. Kapan bekerja dengan baik, ia
memiliki potensi untuk melibatkan semua pemangku kepentingan
dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Tujuan dari pemimpin
dan pengikut menyatu untuk menghasilkan hubungan yang harmonis.

65

Pemimpin transformasional berupaya memuaskan kebutuhan
pengikutnya dan melibatkan keseluruhan pribadi. Hubungan mereka
sama-sama

menginspirasi

dan

mengangkat.

Pemimpin

transformasional memcoba memperluas ketertarikan bawahannya dan
membangkitkan penerimaan misi kelompok. Dia membutuhkan waktu
untuk mengenal orang-orang yang berkerja bersamanya, apa yang
perlu mereka ketahui agar dapat bekerja dengan baik dan sejauh mana
mereka dapat didukung. Pemimpin transformasional mencari arah baru
yang dapat diambil dan mengevaluasi kesempatan ketika mengambil
resiko namun tidak mendukung status quo.66
Pemimpin

transformasional

memotivasi

orang

lain

untuk

mencapai lebih daripada yang mereka pikir dengan mengubah dan
memodifikasi nilai-nilai dan kepercayaan diri bawahan mereka.
Kepemimpinan

transformasional

bersumber

pada

ide

tentang

perubahan. Di sini ditekankan bahwa segala sesuatunya di dalam dunia
usaha penuh ketidakpastian dan perubahan. Oleh karenanya tim yang
tidak bisa berubah akan kalah. Karena itu pula pokus kepemimpinan
lebih untuk mentransformasikan energi kelompok menjadi suatu
64
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Multi Presindo 2013), hal. 142.

kekuatan yang besar. Mereka berusaha merespon masalah dan
memecahkan secara bersama-sama sehingga sering disebut sebagai
kepemimpinan transformasional.
Kepemimpinan

transformasional

dilakukan

dengan

cara

menunjukkan kepada tim apa yang bisa mereka capai dengan suatu
perubahan. Disamping itu juga menyediakan insentif yang besar bagi
tim apabila berhasil mencapai target sebagai bagian dari motivasi.67
Kepemimpinan transformasional dan transaksional itu berbeda tetapi
bukan

proses

yang

sama-sama

eksklusifnya.

Kepemimpinan

transformasional lebih meningkatkan motivasi dan kinerja pengikut
dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional, tetapi pemimpin
yang efektif menggunakan kombinasi dari kedua jenis kepemimpinan
tersebut.68
Perilaku kepemimpinan transformasional dan transaksional yang
memiliki subkatagori khusus. Perilaku kepemimpinan transformasional
meliputi mengaruh ideal, stimulasi intelektual, dan pertimbangan
individual. Pengaruh ideal adalah perilaku yang membangkitkan emosi
dan identifikasi yang kuat dari pengikut terhadap pemimpin. Stimulasi
intelektual adalah perilaku yang meningkatkan kesadaran pengikut
akan

permasalahan

dan

mempengaruhi

para

pengikut

untuk

memandang masalah dari perspektif yang baru.
Pertimbangan

individual

meliputi

pemberian

dukungan,

dorongan, dan pelatihan bagi pengikut. Sebuah revisi dari teori itu telah
menambahkan perilaku transformasional lainnya yang disebut “motivasi
aspirasional” yang meliputi penyampaian visi dan menarik, dengan
menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya bawahan, dan
membuat model perilaku yang tepat.69
67
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Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses di
mana pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas
dan motivasi yang lebih tinggi. Para pemimpin transformasional
mencoba menimbulkan kesadaran para pengikut dengan menyerukan
cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral seperti kemerdekaan,
keadilan, dan kemanusiaan, bukan didasarkan atas emosi, seperti
keserakahan,

kecemburuan,

atau

kebencian.

Kepemimpinan

transformasional berkaitan dengan nilai-nilai yang relevan bagi proses
pertukaran, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.
Pada analisis tingkat makro, kepemimpinan transformasional
berkaitan dengan pembentukan, pengekspresian, dan menengahi
konflik di antara kelompok-kelompok orang. Kelompok-kelompok selain
mendatangkan masalah bagi pemimpin, namun dapat pula digunakan
untuk mobilisasi dan menyalurkan energi untuk mencapai sasaransasaran

ideologis

dirasakan

bersama.70

Kepemimpinan

transformasional mirip dengan kepemimpinan karismatik, namun dapat
dibedakan oleh kemampuan istimewa mereka untuk memunculkan
inovasi dan perubahan dengan mengakui kebutuhan dan kepentingan
pengikut mereka, membantu mereka memandang masalah lama
dengan cara baru, dan mendorong mereka untuk mempertanyakan
status quo.
Konsep Kepemimpinan transformasional adalah menginspirasi
pengikut mereka tidak hanya untuk mempercayai dirinya secara pribadi,
namun mempercayai potensi mereka sendiri untuk membayangkan dan
menciptakan masa depan organisasi yang lebih baik. Kepemimpinan
transformasional akan memberikan pengaruh positif pada hubungan
antara atasan dan bawahan.
Dengan konsep kepemimpinan transformasional, bawahan akan
merasa percaya, kagum, bangga, loyal, dan hormat kepada atasannya
70
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hal. 335.

serta termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan dengan hasil yang
melebihi target yang telah ditentukan bersama. Tipe kepemimpinan ini
mendorong para pengikutnya (individu-individu dalam satu organisasi)
untuk menghabiskan upaya ekstra dan mencapai apa yang mereka
anggap mungkin.71
Sementara

itu,

kepemimpinan

transformasional

dengan

karakteristik yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang
konstan menuju ke arah perbaikan bagi organisasinya. Dengan
perubahan-perubahan positif tersebut, pegawai siap untuk menerima
tugas yang diberikan pemimpin tanpa beban, senang dan puas dalam
melakukan pekerjaannya serta akan meningkatkan produktivitas dan
kinerja pegawai yang bersangkutan.
Kepemimpinan transformasional mempunyai dimensi-dimensi
sebagai berikut:72
a. Idealized influence (pengaruh ideal). Artinya, pola perilaku seorang
pemimpin harus menjadi suri tauladan bagi para pengikutnya, tutur
katanya harus sesuai dengan perbuatannya alias tidak munafik.
Pemimpin seperti ini biasanya akan dikagumi, dihormati dan
dipercayai oleh para bawahannya. Sebetulnya dimensi ini tidak
aneh bagi kita, sebab sudah sejak lama kita mengenal dimensi ini,
yakni apa yang disebut dengan prinsip “Ing ngarso sung tulodo.”
Yang aneh justru mengapa para pemimpin kita apapun jabatannya,
siapapun orangnya dan di manapun ia memimpin, nampaknya sulit
sekali merubah dirinya menjadi pemimpin yang bisa ditauladani.
b. Inspirational motivation (motivasi inspirasi). Dalam dimensi ini,
seorang pemimpin harus mampu bertindak sebagai pencipta
semangat kelompok atau tim dalam organisasi, memperlihatkan
komitmen yang tinggi terhadap tujuan organisasi dan mampu
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mengartikulasikan pengharapan (expectation) yang jelas atas
kinerja bawahan.
c.

Intellectual

stimulation

(stimulasi

intelektual).

Dimensi

ini

mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus mampu
berperan sebagai penumbuhkembang ide-ide yang kreatif sehingga
dapat melahirkan inovasi, maupun sebagai pemecah masalah
(problem solver) yang kreatif sehingga dapat melahirkan solusi
terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam organisasi.
d. Individualized consideration (konsiderasi individu). Artinya, seorang
pemimpin harus memiliki kemampuan berhubungan dengan
bawahan (human skill), mau mendengarkan, memperhatikan
aspirasi dari bawah terutama kaitannya dengan pengembangan
karier bawahan.
Keempat dimensi kepemimpinan sebagai agen perubahan di
atas, dapat menjadi suatu kekuatan yang dapat menggerakkan,
memelihara keseimbangan dan mempertahankan organisasi sekalipun
organisasi

dihadapkan

kepada

situasi

transisi,

kritis,

bahkan

kemunduran. Teori tentang kepemimpinan transformasional adalah
para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan
penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi untuk
melakukan lebih dari pada yang awalnya diharapkan dari mereka
seperti pada gambar berikut ini:
Gambar 2: Model kepemimpinan transformasional73

Pemimpin membangun
rasa perca diri pada
bawahannya

73

Pemimpin mengangkat
nuangsa kebutuhan ke
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pada hirarki motivasi

Pemimpin memperluas
kebutuhan bawahan
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Pemimpin
mentransformasika
n perhatian
kebutuhan
bawahan

Pemimpin mempertinggi
probabilitas keberhasilan
yang subjektif

Pemimpin
mempertinggi nilai
kebenaran bawahan

Makin tinggi motivasi bawahan untuk
Kondisi sekarang dan upaya yang
diharapkan bawahan

mencapai hasil dengan upaya

Bawahan menghasilkan kinerja
sebagaimana yang diharapkan

Bawahan mempersembahkan kinerja

tambahan

melebihi apa yang diharapkan

Kepemimpinan transformasional mampu memimpin perubahan
misi, strategi, struktur, dan budaya di organisasi, di samping
mendorong

inovasi

di

bidang

pendidikan.

Kepemimpinan

transformasional tidak hanya mengandalkan transaksi tertentu dengan
pengikut. Meraka mengutamakan kualitas yang tidak kasat mata seperti
visi, nilai-nilai bersama, dan ide-ide untuk membangun hubungan,
memberikan makna lebih luas kepada berbagai kegiatan, dan mencari
landasan

bersama

untuk

mengajak

pengikut

dalam

proses

perubahan.74 Emosi kepeminpinan transformasional biasanya stabil dan
bertaut dengan dunia di sekeliling mereka, dan mereka berkemampuan
hebat untuk menggali dan memahami emosi orang lain. Kepemimpinan
transformasional dapat mencapai perubahan dengan membangun
jejaring hubungan positif.75
Dari pemaparan berbagai teori mengenai kepemimpinan dapat
difahami bahwa kepemimpinan transformasional merupakan

tipe

kepemimpinan yang tepat dan sesuai bagi sebuah organisasi pada saat
ini. kepemimpinan transformasional merupakan konsep kepemimpinan
yang terbaik dalam menguraikan karakteristik pemimpin. Konsep
74
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kepemimpinan transformasional ini mengintegrasikan ide-ide yang
dikembangkan dalam pendekatan-pendekatan sifat (traits), gaya (style)
dan kontingensi. kepemimpinan transformasional juga menggabungkan
dan menyempurnakan konsep-konsep terdahulu yang dikembangkan
oleh ahli-ahli

yang menyebut pemimpin transformasional sebagai

pemimpin penerobos (breakthrough leadership).
Disebut sebagai pemimpin penerobos karena pemimpin dengan
karakter ini mempunyai kemampuan untuk membawa perubahanperubahan yang sangat besar terhadap individu-individu maupun
organisasi dengan jalan: memperbaiki kembali (reinvent) karakter diri
individu dalam organisasi ataupun perbaikan organisasi, memulai
proses penciptaan inovasi, meninjau kembali struktur, proses dan nilainilai organisasi agar lebih baik dan lebih relevan dengan cara menarik
dan menantang bagi semua pihak yang terlibat dan mencoba untuk
merealisasikan tujuan-tujuan organisasi yang selama ini dianggap tidak
mungkin dilaksanakan.
Pemimpin yang transformasional sekiranya memiliki teknik
komunikasi verbal dan non verbal Islami, tetapi di samping itu ada hal
yang sangat penting untuk diketahui yaitu teknik komunikasi

verbal

yang digunakan oleh para Nabi dan Rasul dalam menghadapi masalahmasalah ummatnya ketika memberikan nasehat, teladan, peringatan
dan kabar gembira yang sering disebut dengan komunikasi profetik
atau komunikasi kenabian. Inilah yang dapat dijadikan contoh bagi
seorang pemimpin transformasional yang dapat diterapkan dalam
pemberdayaan sekolah unggulan sebagai berikut:
a. Qaulan Sadidan
Dalam berkomunikasi pemimpin haruslah dengan berdasarkan
kejujuran, tidak berbelit-belit dan ambigu. Sesuai dengan firman Allah
SWT.













  
) ٩ :  (النساء
Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)
mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
benar. (QS. An-Nisa/4: 9).76






   
)٧٠ : (االحزاب
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada
Allah dan Katakanlah perkataan yang benar. (QS. AlAhzab/33: 70).77
b. Qaulan Balighan
Pemimpin dalam berkomunikasi haruslah efekif, tepat sasaran
dan tujuan. Pemimpin menggunakan bahasa yang sesuai dengan
bahasa warga sekolahnya. Sebagaimana firman Allah SWT.

  







   
)٦٣ :  (النساء  
Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa
yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari
mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah
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kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.
(QS. An-Nisa/4: 63).78
c. Qaulan Maysuuran
Pemimpin

dalam

berkomunikasi

tidak ada

tendensi

dan

menggunakan argumentasi yang rasional dan dapat diterima oleh
anggotanya: Allah SWT berfirman sebagai berikut:







   
(٢٨ :  (االسراء  
Artinya: Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat
dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada
mereka Ucapan yang pantas. (QS. Al-Israa/17: 28).79

d. Qaulan Layyinan
Pemimpin dalam berkomunikasi harus menggunakan kata yang
tepat agar dapat berpengaruh seperti apa yang diharapkan yaitu
tercapainya tujuan. Sebagaimana firman Allah SWT. berikut ini:





  
(٤٤ :  )طه 
Artinya: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata
yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut. (QS.
Thaahaa/20:44).80
e. Qaulan Kariman
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Pemimpin dalam berkomunikasi harus disesuaikan dengan
pendidikan, ekonomi, dan strata sosial agar komunikasi yang
berlangsung lebih efektif terutama proses komunikasi dengan bawahan.
Sebagaimana firman Allah SWT. berikut ini:

   
  




  
    
   
(٢٣ : (االسرا   
Artinya: Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang
di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut
dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
perkataan yang mulia. (QS. Al-Israa/17: 23).81

f. Qaulan Ma’ruufan
Pemimpin dalam berkomunikasi harus sesuai dengan kode etik
dan tidak mempropokasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.
berikut ini:

  










(٥ :  ) النساء   
Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang
belum Sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam
81
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kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan
ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S.AnNisa/4: 5).82
Dari berbagai pengertian di atas, yang dimaksud dengan
kepemimpinan
perpindahan

transformasional
ide,

pemikiran,

kepala
dan

sekolah

tindakan

adalah

untuk

proses

memberikan

perubahan bagaimana potensi menjadi prestasi sekolah dengan
mengembangkan tujuan secara bersama-sama melalui rasa hormat,
percaya diri, komitmen, berinovasi dan berani menghadapi tantangan,
dengan Indikakor:
1. Tahu kebutuhan anggota
2. Punya rasa percaya diri
3. Memiliki komitmen bersama
4. Berinovasi dalam manajemen sekolah
5. Memahami kondisi sekolah
6. Menjadi teladan
7. Berani menghadapi tantangan
8. Memiliki sensitifitas

B. Pemberdayaan Sekolah Unggulan
Pendapat
mengatakan

Robbins

bahwa

yang

dikutip

pemberdayaan

atau

oleh

Toto

Mardikanto,

empowerment

adalah

“empowerment is process by wich individuals and groups gain power
acces to resources and control over thair own lives. In doing so, they
gain the ability to achiave their highest personal and collective
aspirations and goals”.83
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(Bandung, Alfabeta: 2012), hal. 26

Masih
pemberdayaan

menurut

Totok

sebagai

Mardikanto

upaya

mengatakan

memberikan

bahwa

kesempatan

dan

kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk mampu dan berani
bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, gagasannya, serta
kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu yang terbaik bagi
pribadi, keluarga, dan masyarakatnya.84
Menurut

Fred

Luthans

dalam

organizational

behavior,

menjelaskan dalam meletakkan pemberdayaan ke dalam tindakan
dengan dua tindakan, yaitu: Ada sejumlah cara agar para manajer
dapat menerapkan pemberdayaan. Ada dua pendekatan umum yang
harus dilakukan yaitu: (1) Kaizen dan prinsip "just do it" (JDIT) dan (2)
membangun kepercayaan. Tujuannya adalah memberdayakan dengan
pendekatan tindakan. Pendekatan ini ditemukan di Cumming Engine.
Perusahaan ini menyediakan program pelatihan lima hari di mana
kaizen yang melakukan pemberdayaan keberlanjutan dikombinasikan
dengan

JDIT.

Prinsip-prinsip

atau

pedoman

operasional

yang

digunakan meliputi: (1) membuang ide-ide konvensional dan tetap
tenang

melakukan

pekerjaan;

(2)

berpikir

tentang

bagaimana

melakukannya daripada mengapa itu tidak bisa dilakukan; (3)
membintangi dengan mempertanyakan prakik-prakik yang benar; (4)
mulai melakukan perbaikan segera, bahkan jika hanya 50 persen dari
mereka yang dapat diselesaikan; (5) mengoreksi kesalahan dengan
segera.85
Dari Fred Luthans itu dapat dipahami, bahwa ada dua
pendekatan umum bagi menejer dalam pemberdayaan, yaitu kaizen
dan prinsip-prinsip “Jus do it” dan membangun kepercayaan dengan
tujuannya adalah untuk mengikat pemberdayaan dengan pendekatan
suatu hasil aksi-driven. Pendekatan ini ditemukan di mesin Cummuns.
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Perusahaan ini menyediakan program pelatihan lima hari
kaizen

dikombinasikan

dengan

JDIT.

Prinsip-prinsip

di mana
pedoman

operasional yang digunakan meliputi; (1) membuang konvensional. Ideide yang disesuaikan tentang melakukan pekerjaan, (2) berfikir tentang
bagaimana melakukannya dari pada mengapa hal itu tidak bisa
dilakukan, (3) melai dengan mempertanyakan praktek saat ini, (4) mulai
untuk melakukan berbaikan dengan segera, bahkan jika hanya 50
persen dari mereka dapat diselesaikan, dan (5) memperbaiki dengan
segera.86Josep

Rowntree

Foundation

mengatakan,

bahwa

empowermwnt is an inherently political idea in which issues of power,
the ownership of power, inequalities of power and the acquisition and
redistributian of power are central.87
Pemberdayan sekolah unggulan adalah upaya mengembangkan
sumber daya manusia, pendapat Mortimor yang dikutip oleh Soetopo
mengemukakan beberapa faktor yang perlu dicermati sebagai berikut:
a. Kepemimpinan

sekolah

directive

(memberi

pengarahan),

collaborative (penuh kerja sama).
b. Harapan yang tinggi. Pemberdayaan sekolah unggulan dapat
terlaksana jika harapan yang diterapkan memberikan tantangan
kepada mereka untuk berkompetisi mencapai tujuan dan visi
sekolah.
c. Perencanaan dan pendekatan yang konsisten. Pemberdayaan
sekolah bisa dilakukan jika semua aktivitas direncanakan dengan
baik dan menggunakan pendekatan yang lebih tepat dalam
merancang dan melaksanakan pemberdayaan sekolah.88
Murgatroyd mengemukakan ada empat gagasan dasar yang
sangat sentral bagi keefektifan sistem pemberdayaan sekolah.
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Pertama, bahwa sekolah merupakan mata rantai yang menghubungkan
pelanggan (customer-clien) dan pemasok (supplier). Sekolah dalam
realitanya adalah suatu organisasi yang mengendalikan mata rantai
klien. Para guru adalah pemasok layanan terhadap peserta didik dan
para orang tua. Kedua, yang merupakan gagasan kunci adalah semua
hubungan antara pelanggan dan pemasok harus ada proses.89
Ketiga, orang yang dapat melakukan proses adalah mereka
yang dekat dengan pelanggan dalam proses tersebut. Hal itu,
menyatakan manajemen bersifat piramida terbalik. Pada puncak: para
pelanggan; ditengah para guru; di bawah: para murid dan manajer
senior; di tengah (jantung) organisasi terletak kliennya: para orang tua
dan peserta didik. Keempat, pandangan yang dianggap agak radikal
bagi kebanyakan manajer yang diangkat di sekolah, yaitu perasaan
bahwa mereka ditunjuk untuk memimpin organisasi. Dalam

alur

organisasi mereka semua hanya pelopor dan bertanggung jawab
kepada mereka.90
Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti
mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak
asasinya, dalam memberdayakan terkandung unsur pengakuan dan
penguatan posisi seseorang melalui penegasan terhadap hak dan
kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Dalam
proses pemberdayaan diusahakan agar orang berani menyuarakan dan
memperjuangkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.
Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri orang yang diberdayakan
untuk meraih keberdayaannya.91
Dalam Islam pemberdayaan sebagai suatu proses perjuangan
keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mengutamakan usaha
sendiri dari orang yang diberdayakan, untuk meraih keberdayaannya
89
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yang memang sangat diperhatikan. Islam selalu memperhatikan
kehidupan sosial yang saling peduli dan saling membantu antara satu
individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Sesuai
firman Allah dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 3 berikut ini:


...
   





    
) ٢ : ( المائده  
Artinya:...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan permusuhan, bertaqwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah sangat berat siksanya (QS. Al-Maidah/5:
2).92
Pemberdayaan dalam Islam juga dapat dilihat pada kepedulian
seorang muslim kepada lainnya, seperti pada disyariatkannya perintah
zakat, infaq dan shadaqah. Di mana dalam prinsip ekonomi Islam
terdapat lima prinsip yang dapat berperan juga sebagai pemberdayaan
pendidikan Islam yaitu:
1. Pelaksanaan zakat yang merupakan salah satu bentuk kebijakan
publik yang diterapkan dalam Islam, selain itu zakat juga merupakan
bentuk distribusi yang paling efektif dalam menciptakan stabilitas dan
pemerataan. Dalam praktek zakat terjadi perpindahan harta dari
muzaki kepada mustahik sehingga para mustahik akan mampu
meningkatkan komsumsi dan produktifitas kerja dan tentunya
menumbuhkan perekonomian.
2. Larangan riba/bunga. Secara umum makna riba adalah pengambilan
tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam
secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.
3. Ekonomi berbasis kebersamaan dan kerjasama
4. Jaminan sosial
92
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5. Peran negara
Prinsip-prinsip ekonomi Islam jika diterapkan dalam pendidikan,
tentunya dapat membuat pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah)
yang ada dan mengelola sekolah karena adanya nilai kebersamaan,
kerjasama, saling berbagi melalui zakat dan peran pemerintah dalam
memberdayakan lembaga pendidikan (sekolah). Sebagaimana AlGazali yang menaruh kepedulian pada penegakan kesalehan diri
melalui ikhtiar sosial, maka pintu masuk yang paling utama tentu bukan
ajaran shalat, puasa, haji, melainkan zakat, karena dalam ajaran Islam
zakat ini merupakan pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas,
bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang
banyak,

yaitu

pemenuhan

kebutuhan

ekonomi.93

Dalam

hal

pemberdayaan ini Allah juga berfirman dalam Surah Al-Hasyar ayat 7
sebagai berikut:

    ...
)٧ : (الحشر...   
Artinya:...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara kamu... (QS. Al-Hasyar/59: 7).94
Konsep pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh banyak
kalangan, sebagaimana dikutip oleh Totok Mardikanto, di antaranya
adalah:95
a. Pemberdayaan dipandang sebagai sebuah proses, mekanisme di
mana orang, organisasi dan komunitas mendapatkan kesempatan
untuk dapat berdaya atas hidup mereka.
b. Hacker mengatakan, Pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses
transformasi. Ini termasuk transformasi hubungan kekuasaan yang
tidak setara, struktur masyarakat yang tidak adil, dan kebijakan
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pembangunan. Pemberdayaan juga berarti transformasi dalam arti
mengubah dan memperluas peluang individu.
Osmani mendefenisikan, pemberdayaan boleh, sosio-politik,
dipandang sebagai kondisi di mana orang tak berdaya membuat suatu
situasi sehingga mereka dapat melatih suara mereka dalam urusan
pemerintahan
Menurut

Cecilia

Luttrell

Pemberdayaan

dikaitkan

dengan

gender,dan peningkatan mutu, sistem pendekatan dan tantangan di
mana masuknya perempuan dalam proses peningkatan kualitas dapat
berdampak meringankan beban kerja mereka.96
Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri
dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan
potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
Upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang
dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam kontek ini diperlukan
langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan
suasana yang kondusif. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata,
dan

menyangkut

penyediaan

berbagai

masukan

(input),

serta

pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan
membuat masyarakat menjadi makin berdaya.97
Pemberdayaan menunjukkan kemampuan orang, khususnya
kelompok rentan dan lemah untuk:
1. Memiliki

akses

terhadap

sumber-sumber

produktif,

yang

memungkinkan mereka untuk dapat meningkatkan pendapatannya
dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka
perlukan.
2. Berpartisipasi

dalam

proses

pembangunan

dan

keputusan-

keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan merujuk
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pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan
struktur sosial.98
Lahirnya

konsep

pemberdayaan

adalah

sebagai

antitesa

terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat
mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:
a. Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan
faktor produksi.
b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat
pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran.
c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas sistem pengetahuan,
sistem politik, sistem hukum dan sistem idiologi yang manipulatif
untuk memperkuat legitimasi.
d. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan
ideologi

secara

sistematik

akan

menciptakan

dua

kelompok

masyarakat yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tuna daya.
Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa
dan manusia yang dikuasai.99
Pemberdayaan
merupakan

janggung

dalam
jawab

pendidikan
bersama

khususnya

yang

sekolah

menjadi pelaksana

pendidikan (sekolah) untuk menjadikan sekolah itu berdaya dan
mempunyai

kemampuan

untuk

meningkatkan

mutunya,

karena

memang dalam Islam perubahan untuk berdaya itu harus dilakukan
dengan penuh usaha bersama, tidak akan bisa berdaya tanpa usaha
yang serius dan bersungguh-sungguh, sebagaimana firman Allah SWT
berikut ini:















...
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Artinya:...sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum,
sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri (QS. AlRa’d/13: 11).100
Pemberdayaan merupakan kewajiban yang dibebankan pada
setiap individu dan stakeholders sekolah, khususnya SMAN 1 Kota
Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan
SMAN 8 Kabupaten Merangin. Dalam melaksanakan pemberdayaan
sekolah unggulan akan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang
baik dalam pengelolaan sekolah, sehingga tercipta Good Govermance
syistem (sistem pemerintahan yang baik). Adapun karakteristik
pelaksanaan good govermance itu meliputi: keterlibatan masyarakat
(participation), kerangka hukum yang adil (rule of law), tranparansi
(transparancy), cepat tanggap dalam pelayanan (responsiviness),
berorientasi pada kepentingan masyarakat (censensus orientation),
memiliki kesempatan yang sama (equity), berdaya guna dan berhasil
guna (efficiency and effectiviness), bertanggungjawab (accountability),
dan memiliki visi jauh ke depan (strategy vision).101 Pelaksanaan
pemberdayaan sekolah unggulan harus meliputi hal-hal sebagai
berikut:
1. Kepala sekolah
Kepala sekolah harus melaksanakan pemberdayaan di sekolah
yang dipimpinnya karena merupakan arah menetu sekolah berdasarkan
visi misi sekolah yang telah dirumuskan bersama.
2. Guru
Guru merupakan komponen sekolah yang harus melaksanakan
pemberdayaan sekolah karena guru yang paling banyak menangani
dan bergaul dengan peserta didik sebagai objek yang dididik dan
sebagai objek yang dikembangkan. Karena tujuan sekolah adalah
mengembangkan siswa melalui proses pendidikan.
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3. Orang tua siswa
Orang tua siswa juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan
pemberdayaan. Itu karena tanggungjawab sekolah tidak hanya pada
personalia sekolah, malainkan juga pada orang tua dan masyarakat.
Wujud akuntabilitas orang tua dan masyarakat adalah dengan menjalin
kerja sama dalam rangka membina peserta didik sekolah, masyarakat,
dan rumah tangga saling berkaitan yang pada akhirnya terjadi
singkronisasi.
4. Pemangku kepentingan
Pemangku kepentingan yaitu semua orang yang ada di dalam
lingkungan sekolah dan yang ikut andil dalam pengembangan sekolah.
Misalkan warga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.
Agar pelaksanaan pemberdayaan sekolah unggulan, perlu
adanya tanggung jawab atau akuntabilitas sekolah pada stakeholders.
Agar pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan akuntabilitas yang
efektif, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:
a. Harus ada komitmen dari pimpinan, mulai dari pimpinan kementerian
pendidikan nasional pusat, dinas pendidikan Provinsi,

dinas

pendidikan Kabupaten/Kota, dan kepala sekolah untuk melakukan
pemberdayaan sekolah yang dipimpinnya.
b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
c. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.
d. Harus berorientasi pada pencapaian visi misi serta hasil manfaat
yang diperoleh.
e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator
perubahan-perubahan manajemen di lingkungan kemendiknas, dinas
pendidikan, lembaga penyelenggara sekolah.

f. Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan deviasi
antara realisasi kegiaan dengan rencana serta keberhasilan dan
kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.102
Dalam pemberdayaan pendidikan ada beberapa unsur yang perlu
dijalankan, sebagaimana diungkapkan oleh Fasli Jalal103, yaitu :
1. Penerapan manajemen mutu terpadu (TQM) dalam pendidikan.
Sejalan dengan tuntutan nasional dan global, pendidikan harus
mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu. SDM yang
bermutu tidak mungkin dapat diraih tanpa adanya pengendalian mutu
terpadu yang dilaksanakan melalui penerapan manajemen mutu
terpadu (Total Quality Management, TQM) dalam pendidikan secara
konsisten.
2. Penerapan Profesionalisme manajemen Pendidikan
Salah satu faktor yang menyebabkan mutu pendidikan belum
menggembirakan adalah profesionalisme manajemen pendidikan yang
masih rendah, hal ini berkaitan dengan banyak faktor antara lain yang
paling penting adalah masih lemahnya komitmen birokrat dan pengelola
pendidikan untuk mencapai keunggulan serta kurangnya kecakapan
meraka dalam mengelola pendidikan dengan spektrum tugas maupun
masalahnya yang semakin kompleks. Sementara itu, masih tidak sedikit
dari mereka yang tidak memiliki latar belakang disiplin ilmu pendidikan
dan pengalaman dalam mengelola pendidikan.
Untuk mengefektifkan implementasi program pendidikan, maka
prinsip-prinsip profesionalisme dalam manajemen pendidikan harus
diterapkan. Untuk itu, para pengelola pendidikan dituntut untuk terus
menerus

meningkatkan

pengetahuan,

sikap-sikap,

dan

keterampilannya dalam mengelola pendidikan. Pengelola pendidikan
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tidak cukup hanya bermodalkan kemauan atau kepercayaan yang
dibebankan kepadanya, melainkan juga harus menguasai ilmu
manajemen pendidikan.
3. Peningkatan kesejahteraan dan penerapan sistem pengembangan
karier guru.
Sebagaimana diketahui bahwa, guru memegang peranan kunci
dalam pendidikan, namun perhatian terhadap mereka, masih jauh dari
memuaskan. Tingkat kesejahteraan mereka rendah dan tak sesuai
dengan beban tugasnya, sementara sistem pengembangan karir
mereka pun tidak jelas. Hal yang lebih menyedihkan lagi ialah, mereka
acap kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari birokrasi;
misalnya mereka diperlakukan seakan-akan pekerja kantoran biasa
(harus

mondar

mandir

mengikuti

rapat,

baris

berbaris,

harus

mengenakan pakaian hansip), terjadinya pemotongan terhadap gaji
mereka yang jumlahnya kecil, dan kesulitan dalam mengurus kenaikan
pangkat yang menjadi haknya.
4. Penegakan legalitas penyelenggaraan pendidikan
Praktik pendidikan dewasa ini, masih dijumpai sejumlah institusi
pendidikan yang diragukan legalitasnya, apalagi dengan semakin
meningkatkan kecenderungan pada sebagian anggota masyarakat
untuk menjadikan institusi pendidikan sebagai lahan yang potensial
untuk

meraih

keuntungan

sebanyak-banyaknya,

tanpa

memiliki

komitmen terhadap mutu dan pemahaman yang cukup tentang tradisi
akademik. Apa yang kemudian terjadi adalah banyak lulusan
pendidikan yang benar-benar melalui prosedur yang legal, tetapi justru
terhambat aksesnya dalam mencari kerja atau dalam mengembangkan
karirnya.
Hal ini menimbulkan kesan seakan-akan yang lebih penting
adalah formalitas dalam bentuk secarik ijazah dari pada legalitas dan
kemampuan nyata yang bersangkutan. Fenomena yang ini sangat
mencolok adalah pada tingkat pendidikan tinggi

dengan makin

menjamurnya gelar kesarjanaan yang dijual dengan harga murah,
tanpa ada tindakan yang tegas dan jelas dari pihak berwenang. Untuk
itu, dalam upaya memantapkan sistem pendidikan nasional, penegakan
aspek-aspek

legal

dari

penyelenggaraan

pendidikan

perlu

mendapatkan perhatian yang lebih sungguh-sungguh. Hal ini sekaligus
untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat dan memastikan
bahwa

proses

pendidikan

tidak

bisa

dilaksanakan

secara

sembarangan.
Pemberdayaan dalam peningkatan mutu pendidikan, diperlukan
jaminan mutu secara modern. Jaminan mutu secara modren diartikan
sebagai membangun sistem mutu modren, yang dicirikan oleh lima
karakteristik, yaitu :
a) sistem mutu modern berorientasi kepada konsumen.
b) sistem mutu modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif dalam
proses peningkatan mutu secara terus menerus.
c) sistem mutu modern dicirikan dengan adanya pemahaman dari
setiap orang terhadap tanggung jawab yang spesifik untuk mutu.
d) sistem mutu modern dicirikan oleh adanya aktifitas

yang

berorientasi pada tindakan pencegahan terhadap kerusakan, bukan
terfokus pada upaya mendeteksi kerusakan saja.
e) sistem mutu modern dicirikan oleh adanya suatu filosofi yang
dianggap bahwa mutu merupakan jalan hidup.104
Beberapa teori pemberdayaan di atas, dapat dipahami bahwa
pemberdayaan pendidikan merupakan upaya untuk membangun daya
yang ada dalam organisasi pendidikan dengan mendorong, memotivasi
dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta
berupaya untuk mengembangkannya dan diikuti dengan memperkuat
potensi

atau

daya

yang

dimiliki

oleh

masyarakat

pendidikan.

Pemberdayaan pendidikan juga merupakan upaya untuk memberikan
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kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat pendidikan
untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide,
atau gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih
sesuatu, dengan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang
diberdayakan untuk meraih keberdayaannya.
Melihat beberapa teori dan sumber Islam yang diungkapkan di
atas, peneliti dapat membuat sintesis dan indikator pemberdayaan
dalam sebuah lembaga pendidikan itu. yaitu :
1. Pemberdayaan dalam pengelolaan pendidikan merupakan bagian
dari pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial kemasyarakatan,
pemberdayaan politik dan pemberdayaan kebudayaan. ini.
2. Dalam pemberdayaan pendidikan ada beberapa unsur yang perlu
dijalankan yaitu : Penerapan manajemen mutu terpadu (TQM) dalam
pendidikan, Penerapan Profesionalisme manajemen Pendidikan,
Peningkatan kesejahteraan dan penerapan sistem pengembangan
karier guru, Penegakan legalitas penyelenggaraan pendidikan.
3. Ada

lima

indikator

pemberdayaan

dalam

peningkatan

mutu

pendidikan yaitu: sistem mutu berorientasi kepada konsumen, sistem
mutu

dicirikan

oleh

adanya

partisipasi

aktif

dalam

proses

peningkatan mutu secara kontiniu, sistem mutu dicirikan dengan
adanya pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab
yang spesifik untuk mutu, sistem mutu dicirikan oleh adanya aktifitas
yang berorientasi pada tindakan pencegahan terhadap kerusakan,
bukan terfokus pada upaya mendeteksi kerusakan saja, dan sistem
mutu dicirikan oleh adanya suatu filosofi yang dianggap bahwa mutu
merupakan jalan hidup.
4. Dalam Islam pemberdayaan itu merupakan pendayagunaan potensi
yang ada

pada setiap manusia, untuk

dapat berdaya melalui

adanya sikap tanggung jawab bersama terhadap pekerjaan yang
dilakukan, sikap saling peduli antar sesama, sehingga muncul saling
tolong menolong dan saling membantu.

5. Prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pemberdayaan pendidikan yang
meliputi: Komitmen dari pimpinan, menjadi suatu sistem yang
terpadu, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, berorientasi pada pencapaian misi dan misi
serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan,
dan inovatif dalam manajemen lembaga penyelenggara pendidikan,
dan akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan deviasi
antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan
kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.
Pemberdayaan merupakan bagian yang integral untuk mencapai
kesuksesan di sekolah, upaya yang harus dilakukan untuk menjamin
bahwa pemberdayaan sebagai sebuah konsep dan menjadi tatanan
dalam nilai-nilai dasar pada pembuat keputusan di sekolah. Perlu ada
pemahaman bersama antara guru, siswa, dan orang tua, serta tim
kepemimpinan formal, hal ini efektif dan sah untuk dilakukan ingin
membawa perubahan dan perbaikan di sekolah.105
Pemberdayaan di tingkat sekolah dan kelas adalah sangat
penting, pertumbuhan dan perkembangan yang terus bergerak, kita
tidak bisa meletakkan kepala kita di atas pasir dan berpura-pura bahwa
hal itu tidak berlaku bagi kami, sampai ada kesiapan. Namun untuk
mengambil tanggung jawab yang terkait dengan pemberdayaan
sepenuhnya berfungsi sebagai kolaborasi yang harus difokuskan
kepada sekolah, bekerja sama dengan orang lain yang demokratis
untuk mencapai visi bersama, menghargai dan menghormati pendapat
orang lain, saling berkomunikasi dan berbagi informasi.106
Pemberdayaan

sekolah

yang

ada

di

sebuah

organisasi

mengandung norma-norma yang berbeda dengan organisasi yang lain,
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sekolah selalu mempertimbangkan tentang produktivitas, akuntabilitas,
dan berbasis kepada input, proses, dan out put.107 Pemberdayaan tim
yang ada di sekolah bertujuan untuk menjalankan visi menjadi realita
yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah. Individu yang diberdayakan
dalam hal ini, bagaimana mereka dapat mencapai tujuan yang
ditetapkan.108
Para ahli mengatakan bahwa para siswa dewasa ini secara
berhati-hati memilih dan menyeleksi pelajaran yang bisa mereka lewati
sehingga mereka lulus tes dengan sistemnya sendiri. beberapa ahli
mengatakan bahwa banyak sekolah yang memberikan penekanan
pada urusan-urusan akademik secara langsung, namun tidak cukup
pada aspek-aspek kehidupan sekolah yang mempertinggi pencapaian
akademik. Pengalaman menunjukkan bahwa keberatan terhadap
prinsip dasar filosofi sosial Darwinism adalah pada penekanan menang
atau kalah. Penekanan pada pengujian yang berlebihan akan
menghasilkan pandangan pandangan yang remeh terhadap pengajaran
karena semua orang akan memusatkan perhatiannya pada ujian.
Secara

etimologi

sekolah

unggulan

adalah

merupakan

terjemahan bebas dari bahasa inggris “effective school” meskipun
demikian ada juga para pakar pendidikan yang menyatakan bahwa
sebutan sekolah unggulan itu sendiri kurang tepat. Kata “unggulan”
menyiratkan superioritas dibanding dengan yang lain. Kata ini
meunjukkan

adanya

kesombongan

intelektual

yang

sengaja

ditanamkan di lingkungan sekolah. Di negara-negara maju, untuk
menunjukkan sekolah yang baik tidak menggunakan kata unggulan
atau excellent melainkan effective, develop, accelerate, dan essential.
Secara
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terminologi

“the

effective

school

indicator

is

student
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achievement in academic subject, with special emphasis on increased
academic achievement for at risk student”.109
Tinjauan yang lebih komprehensif mengenai sekolah unggulan
yang memiliki serangkaian indikator yaitu: (1) dukungan orang tua
siswa dan lingkungan, (2) dukungan dari sistem pendidikan, (3)
dukungan materi yang cukup, (4) kepemimpinan yang efektif, (5)
pengajaran yang baik, (6) fleksibilitas dan otonomi, (7) waktu yang
cukup di sekolah, (8) harapan yang tinggi dari siswa, (9) sikap yang
positif, (10) disiplin yang tinggi, (11) kurikulum yang terorganisir, (12)
adanya penghargaan dan insentif, (13) waktu pembelajaran yang
cukup, (14) inivasi pembelajaran, (15) frekuensi pekerjaan rumah, (16)
adanya penilaian dan umpan balk sesering mungkin. Bertitik tolak pada
deskripsi

teori

tersebut,

terungkap

bahwa

sekolah

unggulan

memandang bahwa sekolah sebagai suatu sistem yang mencakup
banyak aspek baik input, proses, output maupun outcome serta tatanan
yang ada dalam sekolah tersebut sebagaimana bagan berikut ini:

Gambar 3 : Excellent School110
Context
- Achievement stimulant higher
administrative level
- Development of educational
Consumerism
- Covariables such as school size
Process
Input
- Teacher
experience
- Perepupil
expediture
- Parent support
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Classroom level
- Time on task
- structured teaching
- Opportunity to learn
- High expectations of pupils progress
- Degree of evaluation and monitoring of
pupils progress

Konsep sekolah unggulan adalah sekolah yang terus-menerus
meningkatkan

kinerjanya

dan

menggunakan

sumberdaya

yang

dimilikinya secara optimal untuk menumbuhkembangkan prestasi siswa
secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa yang dikembangkan bukan
hanya prestasi akademis saja, melainkan seluruh potensi psikis, fisik,
etika, moral, religi, emosi, spirit, dan intelegensi. Dari beberapa sekolah
sekolah unggulan yang muncul di berbagai negara termasuk di
Indonesia ditemukan beberapa tipe sekolah unggulan di antaranya:111
1. Sekolah unggulan berbasis anak cerdas. Sekolah unggulan tipe
pertama ini memandang bahwa sekolah unggulan adalah yang
mampu menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik yang tinggi.
2. Sekolah unggulan berbasis fasilitas. Sekolah unggulan tipe kedua ini
adalah sekolah yang tersedia fasilitas belajar yang serba ada, media
pembelajaran dengan high technologi.
3. Sekolah unggulan berbasis iklim belajar yang positif. Tipe sekolah
unggulan yang ke tiga ini adalah sekolah yang mampu memproses
siswa bermutu rendah (input rendah) menjadi lulusan bermutu tinggi.
Ini bisa terjadi karena proses pembelajaran yang efektif dan
menyenangkan.
Formulasi sekolah unggul menggambarkan ukuran kualitas dari
semua indikator yang menggambarkan substansi, yaitu kualitas seperti
apa yang mungkin didapatkan oleh sekolah yang bersangkutan dengan
manajemen dan potensi internal maupun eksternal yang mengitari
sekolah tersebut. Kondisi objektif ini menggambarkan bahwa persoalan
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kualitas kerja pada sekolah yang efektif sepenuhnya diaplikasikan pada
sekolah unggul.112
Untuk kasus di Indonesia, kita sering mendengar adanya
sekolah favorit, khususnya di perkotaan, dan sekolah tidak favorit.
Secara teoritis, bila dilihat dari sudut manajemen, konsep sekolah
unggul tidak sama dengan sekolah favorit. Beberapa kota besar dan
kecil di Indonesia ditemui adanya sekolah favorit pada semua jenjang
dan jenis.
Secara sepintas lalu, sekolah favorit tersebut sering di pandang
sebagai sekolah unggul karena nilai hasil tes input siswanya di atas
rata-rata siswa pada sekolah lainnya yang sejenis. Pada sekolah
favorit, sarana dan prasarana ,serta fasilitas sekolahnya relatif
memadai. Namun, jika diukur dari konsep keefektifan dan keunggulan
manajemen sekolah pada sekolah tersebut, secara teoritis belum
menunjukkan ke arah keefektifan dan keunggulan yang kompetitif,
khususnya dalam proses penerapan fungsi-fungsi manajemen.
Bila dilihat dari kebijakan pemerintah, sekolah-sekolah favorit,
bukan dari kebijakan pemerintah, tetapi lebih merupakan kepercayaan
yang diberikan oleh masyarakat kepada sekolah tersebut. Sekolah
menjadi efektif atau unggul tergantung kepada sekolah itu sendiri.
pemerintah hanya menyediakan sumber daya dan anggaran sesuai
standar yang ditentukan oleh pemerintah, bukan sesuai standar
keefektifan atau keunggulan itu sendiri.
Hal ini memberikan bukti bahwa kepemimpinan kepala sekolah
yang cukup kuat dipertaruhkan untuk menjadikan sekolah yang
dipimpinnya menjadi sekolah unggul. Sekolah unggul harus dapat
menentukan keseragaman atas keunggulan itu secara rinci melalui
program yang diajarkan. Bertitik tolak dari pengertian sekolah unggul
tersebut, ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius
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oleh penyelenggara sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan sekolah dalam upaya mewujudkan sekolah berkemampuan
unggul, yaitu:113 (1) Konsep perbaikan mutu berkelanjutan; (2)
efektivitas dan efisiensi manajemen; (3) efisiensi keuangan dan
ketepatan penggunaannya; (4) akuntabilitas manajemen dan finansial;
dan (5) profesionalisme.
Aspek-aspek ini memberi gambaran bahwa sekolah sepanjang
waktu atau perbaikan mutu terus menerus, artinya sekolah harus
menjaga kualitas, baik proses manajemen maupun pelayanan belajar.
Konsep perbaikan mutu berkelanjutan merupakan suatu formula atau
pendekatan

yang

dapat

mengatasi

masalah

rendahnya

mutu

pendidikan di sekolah. Hal ini tidak hanya dilakukan melalui pendekatan
konvensional, tetapi juga optimalisasi sumber daya dan sumber dana
untuk

mencapai

sasaran

secara

efektif

dan

efisien

dengan

mengoptimalisasikan kreativitas dan inovasi sesuai potensi dan sumber
daya yang mendukung sekolah tersebut.
Peningkatan mutu dalam konsep sekolah unggul menjadi sistem
nilai, yaitu merupakan produk lembaga yang berakar dari sikap mental
yang bertanggung jawab. Komitmen yang kuat terhadap visi dan misi
yang ditunjukkan pada implementasi program kerja, dedikasi dan
loyalitas yang tinggi terhadap tugas pada setiap personil dalam suatu
lembaga, dan menjaga keseimbangan dengan baik, semuanya ini
mencerminkan sekolah unggul dalam arti kualitas pendidikan. Adapun
ciri-ciri sekolah unggulan sebagai berikut:114 Kepemimpinan sekolah
yang profesional. Pemimpin profesional, adalah pemimpin yang
partisipatif,

tegas,

dan

bertujuan,

serta

memiliki

keterampilan,

kemampuan, dan kemauan untuk memajukan sekolah seperti berikut
ini:
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a. Semua warga sekolah memahami dan melaksanakan visi dan
misi sekolah.Itu ditandai dengan adanya kesatuan pandangan
dan arah mengenai visi, adanya konsistensi dan kebersamaan.
b. Suasana pembelajaran yang menyenangkan. Hal itu ditandai
dengan asmosfer suasana kelas yang mendukung serta
lingkungan kerja yang menyenangkan.
c. Kegiatan pembelajaran di sekolah sangat beragam, seperti intra
kurikuler,

ekstra

mendukung.

kurikuler

berjalan

Tanda-tandanya,

seimbang

adanya

dan

saling

optimalisasi

waktu

pembelajaran, penekanan pada kemampuan akademik, dan
fokus pada pencapaian prestasi.
d. Guru memiliki perencanaan pembelajaran, yang ditunjukkan
dengan adanya target yang jelas, terorganisir, dikomunikasikan
pada siswa, dan adanya fleksibilitas sesuai dengan kondisi
siswa.
e. Semua program yang positif mendapat penguatan dari sekolah,
orang tua, dan siswa.
f. Sekolah melakukan monitoring dan evaluasi secara terprogram
dan berdampak terhadap perbaikan sekolah. Misalnya, dengan
monitoring kemajuan siswa yang dilakukan setiap saat, serta
evaluasi kemajuan sekolah.
g. Hak dan kewajiban siswa dipahami dan dilaksanakan dengan
baik di sekolah.
h. Kemitraan antara sekolah dengan rumah tangga atau orang tua.
i.

Munculnya

kretativitas

dalam

organisasi

sekolah

untuk

pengembangan pendidikan.
Sebuah sekolah dapat dikatakan dengan sekolah unggulan
apabila memiliki 4 aspek utama yang harus dipenuhi untuk menjadi
sebuah sekolah unggulan yaitu :
a. Input

Kemampuan
kemampuan

untuk

mengenal
melihat

diri

secara

dan

lingkungannya

objektif

atau

adalah

analisis,

dan

kemampuan untuk merespon secara tepat, yang membutuhkan
kecerdasan otak (Intelligence Quotien) dan kecerdasan emosional
(Emotional Quotien). Di samping itu, kecerdasan spiritual (Spiritual
Quotien) calon peserta didik hendaknya dapat terukur saat seleksi
peserta didik baru. Dengan demikian, tes seleksi peserta didik baru
hendaknya dapat mengukur ketiga aspek kecerdasan atau bahkan
dapat mengukur berbagai kecerdasan (multy intellegence). Sehingga,
tes seleksi peserta didik baru tujuannya tidak semata-mata untuk
menerima atau menolak peserta didik tersebut tetapi jauh ke depan
untuk mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik. Dengan data
tingkat kecerdasan peserta didik tersebut dapat digunakan sebagai
dasar untuk menentukan proses pembinaannya dan bahkan dapat
untuk menentukan target atau arah pendidikan di masa depan.115

b. Proses
Dalam proses belajar-mengajar, sekolah unggulan ini setidaknya
berkaitan dengan kemampuan guru, fasilitas belajar, kurikulum, metode
pembelajaran, program ekstrakurikuler, dan jaringan kerjasama,
diantaranya:
1. Kemampuan guru yang profesional, sekolah unggulan harus memiliki
guru yang unggulan juga. Artinya, guru harus memiliki Pengetahuan
dan keterampilan, Komunitas belajar profesional, di mana guru
bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang jelas untuk peserta
didik belajar, menilai seberapa baik peserta didik, melakukannya,
mengembangkan rencana aksi untuk meningkatkan prestasi peserta
didik, melalui keterlibatan dalam penyelidikan dan pemecahan
masalah, Koherensi program sejauh mana program-program sekolah
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untuk belajar peserta didik dan guru yang dikoordinasikan, terfokus
pada tujuan pembelajaran yang jelas dan berkelanjutan selama
periode waktu.116
2. Adapun

kompetensi

guru

yang

memungkinkan

untuk

mengembangkan suatu lembaga pendidikan yang unggul yaitu
:Petama,
kompetensi

kompetensi
dalam

penguasaan

pembelajaran.

mata
Ketiga,

pelajaran.

Kedua,

kompetensi

dalam

pembimbingan. Keempat, kompetensi komunikasi dengan peserta
didik. Kelima, kompetensi dalam mengevaluasi.117
3. Fasilitas belajar, sekolah unggulan harus dilengkapi dengan fasilitas
yang mewadahi. memiliki sarana dan prasarana yang mewadahi bagi
peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kurikulum, sekolah unggulan tidak harus menggunakan kurikulum
yang berstandar internasional. Kurikulum nasional dengan berbagai
penyempurnaan sesuai kebutuhan perkembangan peserta didik pun
cukup baik.
5. Metode pembelajaran, sekolah unggulan harus menggunakan
metode pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi aktif dan
kreatif yang disertai dengan kebebasan dalam mengungkapkan
pikirannya.
6. Program

ekstrakurikuler,

sekolah

unggulan

harus

memiliki

seperangkat kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menampung
semua kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Keragaman
ekstrakurikuler akan membuat peserta didik dapat mengembangkan
berbagai kemampuannya di berbagai bidang secara optimal.
7. Jaringan kerjasama, sekolah unggulan memiliki jaringan kerjasama
yang baik dengan berbagai instansi, terutama instansi yang
berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan kompetensi
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peserta didik. Dengan adanya kerjasama dengan berbagai instansi
akan mempermudah peserta didik untuk menerapkan sekaligus
memahami berbagai sektor kehidupan (life skill).
c. Output
Sekolah uggulan harus menghasilkan lulusan yang unggulan.
Keunggulan lulusan tidak hanya ditentukan oleh nilai ujian yang tinggi.
Indikasi lulusan yang unggulan ini baru dapat diketahui setelah yang
bersangkutan memasuki dunia kerja dan terlibat aktif dalam kehidupan
bermasyarakat.118 Kemampuan lulusan yang dihasilkan dirasa unggul,
bila mereka telah mampu mengembangkan potensi intelektual, potensi
emosional, dan potensi spiritualnya di mana mereka berada.
d. Outcome
Outcome sekolah unggulan adalah hasil jangka panjang
terhadap individu, sosial, sikap, kinerja, semangat, sistem, penghasilan,
pengembangan karir, kesempatan pendidikan, kerja, pengembangan
dari lulusan untuk berkembang, dan mutu pada umumnya. Sekolah
unggulan berada pada seluruh komponen sebagai sistem, yaitu pada
konteks, input, proses, output, dan outcome, seperti pada gambar
berikut:
Gambar 4: Model Sekolah Unggulan.119
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Dari berbagai pengertian di atas, yang dimaksud pemberdayaan
sekolah unggulan adalah proses lembaga sekolah yang telah
terstandar dalam pencapian tujuan dengan bertolak dari proses
menajemen yang didesain secara konsisten terhadap pencapaian visi
misi dan tujuan sekolah, dengan indikator:
1. Komitmen sekolah dalam menggunakan sumberdaya secara optimal
2. Konsep perbaikan mutu berkelanjutan
3. Efektivitas dan efisiensi manajemen sekolah
4. Profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

C. Penelitian Relevan
1. Disertasi
Disertasi Nurul Hidayah yang berjudul “ Peran Kepemimpinan
Visioner Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Multikasus di
SMAN 3 Malang dan MA Unggulan PP Amanatul Ummah Surabaya).
Hasil penelitiannya adalah peran kepemimpinan visioner merupakan
salah satu faktor penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mutu
pendidikan sebagaimana tercantum pada PP No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi 8 standar. Relevan
dengan

yang

akan

dilakukan

oleh

peneliti

yaitu

pemimpin

transformasional yang dapat memberdayakan sekolah unggulan yang

memiliki visi dan misi yang menjadi tujuan untuk melakukan
perpindahan perubahan yang lebih baik.120
Disertasi

Ahmad

Syadali

yang

berjudul

“Manajemen

Sekolah/Madrasah Unggul (Studi Tentang Efisiensi dan Efektivitas
Manajemen Sekolah/Madrasah Unggul di Kabupaten Indramayu Tahun
2013.

Berdasarkan

hasil

penelitian

disimpulkan

bahwa

sekolah/madrasah unggul di Kabupaten Indramayu belum keseluruhan
mengelola sekolah secara efisien dan efktif sesuai dengan kriteriakriteria efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah/madrasah unggul.
Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat dari perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, dan penjaminan mutu, pengawasan dan pengendalian,
serta reviu dan evaluasi terhadap kompenen-komponen strategis
sekolah/madrasah belum dikelola secara efisien dan efektif.121
Disertasi Muslih yang berjudul “Pemberdayaan Sekolah Dasar
Islam Terpadu dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Jambi”
(Studi pada SDIT As-Shiddiqi, SDIT Al-Azhar Kota Jambi, SDIT
Permata Hati di Kabupaten Merangin, dan SDIT Diniyah Kabupaten
Muaro Bungo. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya
komitmen dan upaya pengurus Yayasan untuk membangun sekolah
yang bermutu, adanya dukungan dan kerjasama dengan masyarakat
yang sistematis dan efektif antara pihak sekolah dan orang tua dalam
memberdayakan dan mengembangkan kegiatan yang ada di sekolah.
Disertasi Sumarto yang berjudul “Kepemimpinan Transformasional
Dalam Menanamkan Budaya Madrasah di Provinsi Jambi ( Studi di
Madrasah Aliyah Negeri Olak Kemang Kota Jambi, Madrasah Aliyah
Negeri Pulau Temiang Kabupaten Tebo, dan Madrasah Aliyah Negeri 2
120
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Kabupaten Tanjung Jabung Timur) tahun 2016. Adapun hasil temuan
penelitianya bahwa kepemimpinan transformasional kepala madrasah
di Provinsi Jambi mampu menanamkan budaya religius yang konsisten
berdasarkan visi dan misi madrasah dan dengan kepemimpinan
transformasional kepala madrasah sehingga tugas-tugasnya dapat
berjalan dengan baik dan efektif.122
Disertasi Raihani tentang “Kepemimpinan Sekolah Transformatif
di Kota Yogyakarta Tahun 2010“ di dalam ringkasan hasil penelitian
tersebut

mengatakan

bahwa

respondensi

yang

diambilnya

mengungkap apa yang mereka harapkan dari proses kepemimpinan
sekolah, dan merefleksikan apa yang mereka nilai dalam pendidikan.
Sebagian

besar

respondennya

mengajukan

elemen-elemen

keberhasilan sekolah yang sama, yang kemudian menjadi motivasi bagi
komunitas sekolah untuk mencapai ekspektasi-ekspektasi tersebut.123
Disertasi Ahyar pada program Doktor Manajemen Pendidikan
Islam di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul
“Manajemen Inovasi Pembejaran Pada Kelas Unggulan (Studi Multi
Kasus di MTsN Model Praya dan MTsN 1 Model Mataram) tahun 2015.
Dari hasil penelitiannya

bahwa konsep inovasi pembelajaran pada

kelas unggulan dibangun melalui input yang midle dengan proses
pembelajaran yang unggul dan melahirkan out put yang unggul.
Implementasi fungsi-fungsi manajemen inovasi pembelajaran pada
kelas unggulan melalui desain perencanaan dengan penetapan standar
out put yang unggul.124
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Disertasi Fauzuddin “Kepemimpinan Transformasioanl Kepala
Sekolah (Studi Multikasus pada Dua SMA Negeri dan Satu MA Negeri
Berprestasi di Kota Banda Aceh) Tahun 2011. Hasil dari penelitiannya
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang
diterapkan oleh kepala sekolah dalam menciptakan sebuah sekolah
menjadi berprestasi yaitu melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh
kepala sekolah seperti: mengembangkan visi dan misi sekolah,
melakukan observasi dengan melibatkan semua unsur sekolah dalam
mewujudkan visi dan misi sekolah. Melakukan berbagai perubahan di
sekolah, membangun jaringan kerjasama dengan seluruh personil
sekolah, memiliki keunggulan dalam membangun komunikasi yang baik
dengan semua pihak.125
2. Jurnal Internasional
Jurnal Roger J. Givens, Regent University Doktoral Student,
Emerging Leadership Journeys Vol 1 Iss 1, 2008 School of Global
Leadership & Intrepreneurship Regen University, Transformational
Leadership: The Impact on Organization and Personal Outcomes .
Dalam ringkasannya bahwa Kepemimpinan transformasional diukur
dengan sejauh mana hubungannya dengan efek pemimpin tersebut
terhadap

para

pengikutnya.

Para

pengikut

seorang

pemimpin

transformasional merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan
dan hormat lebih daripada yang awalnya diharapkan terhadap
mereka.126
Jurnal Thomas Stefanus Kaihatu tentang “Kepemimpinan
Transformasional dan pengaruhnya Terhadap Kepuasan atas Kualitas
Kehidupan Kerja, Komitmen Organisasi, dan Perilaku Ekstra Peran”
125
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studi pada guru-guru SMU di Kota Surabaya Tahun 2007. Dalam
kesimpulannya

bahwa

kepemimpinan

transformasional

secara

signifikan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak dan bersifat
positif melalui kualitas kehidupan kerja terhadap perilaku ekstra peran
para Guru Sekolah Menengah Umum di Kota Surabaya. Sebaliknya,
kepemimpinan transformasional tidak signifikan mempunyai pengaruh
melalui komitmen organisasi terhadap perilaku ekstra peran.127
Jurnal Ilda Andrian “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah
Unggul” (Studi di SMA Negeri 1 Sumatra Barat) Tahun 2014.
Berdasarkan

hasil

kepemimpinan

penelitiannya

Kepala

SMA

bahwa

Negeri

secara

1

Sumatra

umum

gaya

Barat

sering

menerapkan kepemimpinan transformasional yang dianggap memiliki
kemampuan yang lebih baik dalam mengetahui gambaran besar
organisasi

melebihi

pengikut-pengikutnya.

Keberhasilan

dalam

kepemimpinan ini ditentukan dari kemampuan pemimpin untuk
mentransfer kemampuannya kepada para pengikutnya, sehingga
pengikut memiliki kemampuan yang leih baik.128
Jurnal

Kamaruddin,

Djailani,

dan

Murniati

“Efektivitas

Pemberdayaan Guru Sekolah Unggul di Kota Sabang” Tahun 2014.
Kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa program pemberdayaan
guru disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan sekolah dengan
melibatkan

seluruh

unsur

yang

terkait

dan

pakar

pendidikan.

Pelaksanaan program pemberdayaan guru dilakukan secara efektif,
transparan, dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Sabang memiliki
komitmen untuk pengembangan sekolah unggul dengan memberikan
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dukungan

berupa

moral,

kebijakan,

finansial

serta

memenuhi

fasilitas.129
Dari ringkasan penelitian yang relevan, dan kaitannya dengan
judul

disertasi

yaitu

kepemimpinan

transformasional

dalam

pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi Jambi terdapat kesamaan
yaitu

untuk

memberdayakan

sekolah

unggulan

membutuhkan

pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk mengadakan perubahan
ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan suatu organisasi
pendidikan/sekolah yang lebih baik berdasarkan visi misi yang telah
dirumuskan bersama.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian
kualitatif dengan maksud untuk memahami dan menggali lebih dalam
mengenai fonomena-fenomena kepemimpinan transformasional kepala
sekolah dalam pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi Jambi.
Metode penelitian kualiitatif adalah metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti
adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
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secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.130
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi kasus karena peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman
tentang suatu aktivitas pada tempat dan waktu tertentu dengan
menyampaikan pengalaman-pengalaman peneliti. Dengan demikian di
dalam penelitian ini peneliti menyelidiki secara cermat suatu program,
peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus
dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi
secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan
data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.131
Untuk mengkaji tentang kepemimpinan tranformasional kepala
sekolah dalam pemberdayaan sekolah unggulan akan digunakan
pendekatan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tradisi
penelitian sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam
kawasan yang berhubungan dengan orang-orang tersebut. Dalam
penelitian kualitatif data yang dihasilkan adalah berupa data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan, perilaku orang-orang yang diamati.
Mempertanyakan

mengenai

kepemimpinan

kepala

sekolah

dan

pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi Jambi. Fokus penelitian
yang demikian, lebih mengarah ke penggunaan strategi studi kasus.
Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
penelitian

kualitatif

diartikan

sebagai

prosedur

penelitian

yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian yang
menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai key
instrument atau alat penelitian yang utama, ini berarti peneliti harus
dapat menangkap makna dengan melakukan interaksi terhadap
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berbagai nilai yang ada di objek penelitian yang mana hal ini tidak
mungkin dapat dilakukan dengan metode kuesioner atau alat
pengumpul data lainnya.
Penelitian

kualitatif

atau

sering

disebut

dengan

metode

naturalistik memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Dilakukan pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah
aksprimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen
kunci.
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data data yang terkumpul
berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan
pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk
(outcome).
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang
teramati)132
Beberapa alasan lainnya yang mendasari peneliti memilih
metodologi penelitian kualitatif di antaranya:
1. Lebih

mementingkan

penghayatan

dan

pengertian

dalam

menangkap gejala (fonomenologis).
2. Pendekatannya wajar, dengan menggunakan pengamatan yang
bebas (tanpa pengaturan yang ketat).
3. Lebih mendekatkan diri pada situasi dan kondisi yang ada pada
sumber data, dengan berusaha menempatkan diri serta berfikir dari
sudut pandang orang yang ada di dalam lokasi penelitian.
4. Bertujuan untuk menekankan teori dari lapangan secara deskriptif
dengan menggunakan metode berfikir induktif. Jadi bukan untuk
menguji teori atau hipotesis.
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5. Berorientasi pada proses, dengan mengandalkan diri peneliti
sebagai instrumen utama. Hal ini dinilai cukup penting dalam
proses itu sendiri dapat sekaligus terjadi kegiatan analisis, dan
pengambilan keputusan.
6. Kriteria data/informasi lebih menekankan pada segi validitasnya,
yang tidak saja mencakup fakta konkrit saja melainkan juga
informasi simbolik atau abstrak.
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian
1. Situasi Sosial
SMAN 1 Kota Jambi yang pada awalnya di bawah naungan
Yayasan Sembilan Lurah. Pendirinya Almarhum Sudarsono, yang
berdiri Tahun 1955 saat itu wali kota Jambi. Tahun 1956 diserahkan ke
Pemda Provinsi Jambi. Kemudian namanya berubah menjadi SMA
Negeri 1 Kota Jambi. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun
semakin diminati masyarakat, terbukti dengan

tingginya animo

masyarakat untuk mendaftarkan anaknya. Sekolah ini sudah mencetak
tokoh-tokoh terkenal di tingkat lokal maupun nasional. Begitu juga
dengan

prestasi

akademik,

maupun

ekstrakulikulernya

dapat

dibanggakan.133
Situasi sosial SMAN 8 Merangin yang beralamat jl. Kemang
Manis Pasar Pamenang yang mana siswanya yang orang tuanya
mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada siswa yang berasal
dari keluarga petani, pedagang dan ada juga yang bekerja sebagai
Aparatur Sipil Negara, namun demikian tidak ada gejolak yang timbul
baik siswa paupun guru yang ada.134 SMAN 1 Kuala Tungkal Tanjung
Jabung Barat yang berada di jl. Jenderal Sudirman No. 172 Tungkal Ilir.
kondisi sosial siswanya dipengaruhi dari letak geografis sekolah.
Siswanya ada yang berasal dari keluarga nelayan, pedangan, dan
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Aparatur Sipil Negara, namun demikian terjalin keharmonisan yang
sangat baik.135
2. Subjek Peneltian
Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8 Merangin,
dalam sebuah kajian “Deskripsi tentang aktualisasi visi, misi dan
hubungan sosial kepala sekolah dan strateginya dalam Pemberdayaan
sekolah unggulan ”. Diambilnya SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan SMAN 8 Merangin
sebagai lokasi penelitian didasari beberapa pertimbangan sebagai
berikut: Pertama, akreditasinya A,

kedua, peneliti melihat ada

fenomena kepemimpinan yang sangat menarik di sekolah tersebut.
Ketiga, para pemimpin puncak (kepala sekolah) memiliki komitmen dan
motivasi tinggi dalam mewujudkan visi misi sekolah, keempat, adanya
upaya kepala sekolah untuk memberdakan sekolah unggulan, indikasi
yang dapat dilihat adalah cepatnya perkembangan dan perbaikan di
sekolah Negeri tersebut secara kualitas terlebih kuantitas pendidikan.
Selain dari pada itu, ada beberapa kriteria yang dijadikan
sebagai acuan

dalam menentukan objek sekolah yang akan ditelti,

diantaranya:
1. Tingginya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak ke
sekolah yang bersangkutan.
2. Presentase lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi lebih
besar daripada sekolah yang lain.
3. Prestasi akademik dan non akademik lebih baik dengan sekolahsekolah yang lain.
4. Ketersediaan sarana KBM lebih memadai dibandingkan sekolahsekolah yang lain.
5. Menjadi pelaksana program SMAN rujukan 2006 s.d 2017. 136
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6. Akreditasinya “A”
Tabel 2: Nama sekolah sasaran penelitian dengan peringkat
akreditasi A tahun penilaian akreditasi 2015137
No

Nama Sekolah

1

SMAN 1 Kota Jambi
SMAN 1 Kuala
Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung
Barat
SMAN 8 Kabupaten
Merangin

2

3

NPSN

Status
sekolah

Nilai

Peringkat

10504684

Negeri

94

A

10501832

Negeri

89

A

10501361

Negeri

90

A

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Dalam penelitian ini jenis data yang diperoleh dapat berupa katakata, perilaku dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen
dan lain-lainnya. Kata-kata dan perilaku orang-orang yang diamati,
diwawancarai dan didokumentasikan merupakan sumber data utama
dan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio tapes,
pengambilan foto dan lain-lain.138 Yang dimaksud dengan sumber data
dalam penelitian adalah
apabila

peneliti

subjek dari mana data dapat diperoleh,

menggunakan

wawancara

dalam

pengumpulan

datanya, maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang
merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis
maupun lisan.139
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Jenis-jenis data yang akan dikumpulkan dengan memanfaatkan
waktu seefektif mungkin di lokasi penelitian, sebagaimana pendapat
Creswell berikut ini:
a. Observasi kualitatif. Merupakan observasi yang di dalamnya peneliti
langsung turun ke lokasi untuk mengamati perilaku dan aktifitas
individu atau kelompok. Dalam pengamatan tersebut peneliti
merekam dan mencatat tertsruktur maupun semi terstruktur dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui oleh
peneliti yang berasal dari informan.
b. Wawancara kualitatif. Peneliti dapat melakukan wawancara secara
bertahap (face to face interview) dengan subjek atau partisipan baik
melalui jadwal maupun tak terjadwal. Peneliti sudah menyiapkan
pertanyaan secara umum dan bersifat terbuka yang dirancang untuk
memunculkan pandangan dan opini subjek dan partisipan.
c. Mengumpulkan dokumen-dokumen. Bisa berupa dokumen publik
seperti: koran, makalah, laporan kantor atau dokumen privat seperti:
buku harian, surat, e-mail)
d. Media audio dan visual. Data ini berupa foto, objek seni, atau sejenis
suara atau bunyi.140
Berdasarkan uraian jenis-jenis data di atas, dapat pula dipilah
menjadi data primer dan sekunder yaitu:
1. Data Primer
Data

Primer

merupakan

sumber

data

yang

langsung

memberikan data kepada peneliti. Sumber data utama dalam penelitian
kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, serta dokumen, adapun teknik
pengumpulan data bisa digunakan melalui pengamatan dan wawancara
dengan

mengamati

setting

dan

mewawancarai

kompeten dengan fokus masalah yang diteliti.
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informan

yang

Data primer ini berupa observasi pada peristiwa atau fenomenafenomena

yang

berkaitan

transformasional kepala

langsung

dengan

sekolah menengah

kepemimpinan

atas negeri dalam

pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi Jambi, misalnya: 1)
penyebab kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah
atas negeri belum sepenuhnya dapat memberdayakan sekolah
unggulan, 2) bentuk kepemimpinan transformasional kepala sekolah
menengah atas negeri unggulan di Provinsi Jambi, 3) Bentuk
pemberdayaan sekolah menengah atas negeri unggulan di Provinsi
Jambi,

4)

upaya

strategi

transformasional kepala

yang

dilakukan

sekolah menengah

kepemimpinan

atas negeri dalam

pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi Jambi.
Melalui uraian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan,
bahwa data primer adalah data berupa catatan atau teks, gejala-gejala,
kejadian-kejadian dan peristiwa kemudian dianalisis dalam bentuk
kategori-kategori, yang berasal dari pengamatan dan wawancara
dengan informan.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada peneliti, seperti melalui dokumen maupun
dengan memanfaatkan orang lain. Dokumentasi merupakan data
tambahan untuk mendukung data utama yang didapatkan peneliti dari
melihat, mendengar dan bertanya. Dokumentasi merupakan sumber
data tertulis, seperti buku, majalah ilmiah, dan arsip.141
Data sekunder juga data yang telah tersedia dan dapat diperoleh
peneliti melalui membaca dokumen, surat-surat, gambar, rekaman
suara, atau kombinasi. Data sekunder ini dipergunakan peneliti sebagai
atau merupakan data pelengkap dan penyempurnaan dari data primer
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untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara. Dapat
difahami bahwa data primer merupakan data langsung ditemukan di
lapangan sebagai implikasi terhadap teori.
Dalam penelitian ini, teknik sampling yang
purposive

sampling.

Teknik

purposive

digunakan adalah

sampling,

adalah

teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu,
misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang
kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi
objek/situasi sosial yang diteliti. Jadi penentuan sampel dalam
penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan
dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu, peneliti memilih
orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang
diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh
dari sampel sebelumnya, peneliti dapat menentukan sampel lainnya
yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Penentuan
sampel telah memadai apabila telah sampai pada kepada taraf
“redundancy” (datanya telah jenuh, ditambah sampel lagi tidak
memberikan informasi yang baru).142
Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat berbeda
dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan
sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik.
Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang
maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.143
Penambahan sampel itu dihentikan manakala datanya sudah
jenuh. Dari berbagai informan, baik yang lama maupun yang baru, tidak
memberikan data baru lagi. Bila pemilihan sampel atau informen benarbenar jatuh pada subyek yang benar-benar menguasai situasi sosial
yang diteliti (obyek), maka merupakan keuntungan bagi peneliti, karena
tidak memerlukan banyak sampel lagi, sehingga penelitian cepat
142
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selesai. Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah
tuntasnya perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada,
bukan banyaknya sampel sumber data.144
Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria
sebagai berikut: (1) subyek yang mempunyai tingkat pengetahuan dan
pemahaman

terhadap

informasi

tentang

transformasional kepala sekolah dalam

kepemimpinan

pemberdayaan sekolah

unggulan di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 8 Kabupaten Merangin, dan
SMAN 1 Tanjung Jabung Barat, (2) subyek yang mempunyai waktu
untuk dimintai informasi oleh peneliti, dan (4) subyek yang tidak
mengemas informasi,

tetapi

relatif

memberikan

informasi yang

sebenarnya.
Dalam proses pencarian data ini bergulir dari satu informan ke
informan yang lain dengan mengikuti prinsip bola salju atau snowball
sampling dan akan berakhir jika informasi tentang kepemimpinan
transfomasional

kepala

sekolah

dalam

pemberdayaan

sekolah

unggulan di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin sudah
diperoleh secara utuh dan mendalam. Data dan sumber data dalam
penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Data tentang
kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas negeri
belum sepenuhnya dapat memberdayakan sekolah unggulan di
Provinsi Jambi, b) data kepemimpinan transformasional kepala sekolah
menengah

atas

negeri

unggulan

di

Provinsi

Jambi

c)

data

pemberdayaan sekolah menengah atas negeri unggulan di Provinsi
Jambi, d) dan data upaya strategi kepemimpinan transformasional
kepala sekolah dalam pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi
Jambi.
2. Sumber data
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Sumber data diperoleh melalui pengamatan terhadap perilaku
kepemimpinan kepala sekolah, selain itu agar data yang diperoleh
memenuhi unsur keseimbangan maka, peneliti juga mengadakan
wawancara dengan kepala sekolah, para guru yang telah peneliti pilih
sebagai informan kunci, serta melihat berbagai dokumen yang
menunjang dengan fokus ini. Kemudian dari data yang diperoleh
tersebut akan diolah sedemikian rupa sehingga dapat mendeskripsikan
kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat SMAN 8 Kabupaten
Merangin dalam memberdayakan sekolah unggulan. Melihat dokumen
yang ada setelah memperoleh data tersebut peneliti mengolahnya
sehingga dapat dideskripsikan perkembangan yang terjadi di SMAN 1
Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat SMAN 8
Kabupaten Merangin dalam pemberdayaan sekolah unggulan.
D. Teknik pengumpulan data
1. Observasi
Observasi dapat diartikan dengan pengamatan dan pencatatan
dengan sistematik fenomena-fenomena yang diteliti.145 Metode ini
digunakan untuk menunjuk kepada penelitian yang dicirikan dengan
adanya interaksi sosial yang intensif antara peneliti dengan orangorang

yang

diteliti

dalam

sebuah

komunitas

tertentu.

Peneliti

berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka, dan sama-sama
terlibat dalam pengalaman yang sama.146
Dalam observasi ini, peneliti melakukan observasi terus terang
atau tersamar kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan
penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai
akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga
tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk
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dan

Metode

Penelitian

Sosia

menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih
dirahasiakan. Kemungkinan kalau dengan terus terang, maka peneliti
tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.147
Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk menjaring dan
mengumpulkan data-data tentang kepemimpinan transformasional
kepala sekolah di SMAN 1 Kota Jambi, dan SMAN 1 Kuala Tungkal
Kabupat Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin.
Peneliti berinteraksi dengan menggunakan dengan mereka dan terlibat
dengan pengalaman yang sama, sehingga ditemukan informasi yang
utuh tentang kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 1 Kota Jambi,
SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SMAN
8 Kabupaten Merangin. Dalam observasi ini peneliti menggunakan
buku catatan kecil dan kamera. Buku catatan diperlukan untuk
mencatat hal-hal penting yang ditemui selama melakukan pengamatan,
sedangkan kamera digunakan untuk mengabadikan beberapa momen
yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Wawancara
Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang
atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek
atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.148 Metode ini
dilakukan untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab dengan
informan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.
Pedoman

wawancara

yang

peneliti

gunakan

adalah

pedoman

wawancara yang tidak terstruktur, maksudnya adalah pedoman
wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
Dalam

pengumpulan

data,

peneliti

menggunakan

teknik

wawancara terstruktur yang mana peneliti telah mengetahui dengan
147
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pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu,
peneliti telah menyiapkan istrumen penelitian dan kreatifitas peneliti
sangatlah diperlukan karena hasil wawancara dengan jenis pedoman
ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.149 Pedoman wawancara
ini termasuk sebagai alat bantu yang disebut dengan instrumen
pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dari informan, peneliti
terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara dalam bentuk daftar
pertanyaan wawancara yang akan disusun secara sistematis. Pedoman
ini berfungsi sebagai panduan selama wawancara berlangsung
sehingga wawancara tersebut dapat berjalan lancar dan memperoleh
data yang lengkap sesuai dengan harapan peneliti.150 Dengan metode
ini, peneliti menentukan beberapa informan untuk diwawancarai, yaitu
Kepala sekolah di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, SMAN 8 Kabupaten Merangin wakil
kepala sekolah ,tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Dokumentasi
Dalam

penelitian

ini data

dokumentasi

digunakan

untuk

melengkapi data yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi,
data dokumentasi ini biasanya disebut dengan sumber data non
manusia, di mana data ini merupakan suatu yang sudah tersedia dan
peneliti tinggal memanfaatkannya. Dari metode ini, peneliti mencatat
tentang sejarah di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungka
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin
berbagai

kegiatan

yang

pernah

dilakukan,

konsep-konsep

kepemimpinan yang dikembangkan di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8
Kabupaten Merangin, baik itu yang berupa hasil penelitian, data asli
maupun foto-foto. Dari ketiga metode pengumpulan data di atas, akan
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digunakan secara simultan, untuk saling melengkapi antara data yang
satu dengan data yang lainnya, selain itu proses pengumpulan data
dengan ketiga metode ini akan dilakukan secara terus menerus sampai
data yang diperlukan oleh peneliti dianggap cukup.
Menurut creswell,Teknik atau strategi pengumpulan data dengan
menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi,
materi audio-visual, terlihat dalam tabel di bawah ini:151
Tabel 3 : Beberapa Pendekatan Pengumpulan data kualitatif
Observasi
1. Mengumpulkan data lapangan dengan berperan sebagai partisipan
dan observer.
2. Mengumpulkan data lapangan dengan lebih banyak berperan
sebagai partisipan ketimbang observer dan sebaliknya sebagai
observer ketimbang parsipan.
3. Mengumpulkan data lapangan dengan berperan sebagai outsider
(orang luar) terlebih dahulu, kemudian mulai masuk ke dalam
setting penelitian sebagai insider (orang dalam).
Wawancara
1. Melaksanakan wawancara tidak terstruktur dan terbuka, sambil
mencatat hal-hal penting dan merekamnya dengan audiotape, lalu

Wawancara
mentranskripnya.
2. Melaksanakan wawancara semi-struktur dan locus group, sambil
merekamnya dengan dengan audiotape, lalu mentranskipnya.
3. Melaksanakan wawancara dengan media teknologi (HP).
Dokumentasi
1. Mendokumentasikan buku harian selama penelitian
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2. Melihat atau meminta catatan harian dari partisipan
3. Mengumpulkan surat pribadi dari partisipan
4. Menganalisa dokumen-dokumen yang tersedia
5. Meminta foto, gambar, rekaman suara dan sebagainya
Materi audio-visual
1. Mengumpulkan foto dan merekam siatuasi penelitian
2. Menganalisa foto atau rekaman dengan alat perekam
Adapun tahapan dalam penelitian ini dimulai dari persiapan
penelitian yang merupakan langkah awal dalam penelitian yang
dilakukan dan dalam persiapan penelitian adalah studi pendahuluan.
Sampai pada tahap terakhir dari penelitian ini yaitu pengambilan
kesimpulan hasil penelitian dan penulisan laporannya. Lebih jelas
seperti terlihat dalam gambar berikut ini:
Gambar 5: Diagram Alur Tahapan Penelitian

E. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur data
secara sistematis, transkrip, wawancara, catatan lapangan, dan bahanbahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti, dilakukan dengan cara
menelaah data, menata, membagi dan menjadi satuan-satuan yang
dapat dikelolah, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang

bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis. Data
itu sendiri terdiri dari diskripsi-diskripsi yang rinci mengenai situasi,
peristiwa, orang, interaksi dan perilaku.
Model anaslis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
model Huberman dan Miles. Secara diagramatik, proses siklus
pengumpulan data dan analisis data sampai pada tahap penyajian hasil
penelitian, serta pengambilan kesimpulan, dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:
Gambar 6 : Analisis Model Huberman dan Milles

Analisis data yang digunakan yaitu model Huberman dan Miles
menganalisis data kualitatif secara interaktif dan terus menerus sampai
tuntas dan jenuh. Analisis data berlangsung dalam tiga langkah yaitu
data reduction, data display dan conclusion/drawing/verification. Dari
uraian pada pengumpulan, peneliti menggunakan tekniksnawball yaitu
seperti bola salju, awalnya kecil terus menggelinding seperti bola dan
menjadi besar. Demikian hasil penelitian yang diperoleh akan semakin
besar dengan banyaknya informasi yang diterima oleh peneliti maka
semakin sempurna atau valid data yang diperoleh peneliti. Setelah
peneliti menghasilkan data dari pengumpulan data atau sebagai

lumbung data maka langkah-langkah yang dilaksanakan selanjutnya
adalah:
Analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis
interaktif yang mengandung empat komponen yang saling berkaitan,
yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data, dan
penarikan dan pengajuan simpulan.152 Langkah-langkah dalam analisis
data tersebut, sebagai berikut:
a. Tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan
data yang berkaitan dengan hal-hal berikut:
1. Kepala sekolah dalam membuat perencanaan dan program kerja
dalam meningkatkan mutu pendidik sesuai dengan visi dan misi
sekolah.
2. Kepala sekolah ketika memberikan motivasi dan dorongan kepada
bawahannya

(wakil

ketua

dan

guru-guru)

dalam

kerjasama

meningkatkan mutu pendidikan.
3. Strategi yang digunakan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan
mutu pendidik.
b. Proses penyederhanaan data. Proses ini adalah proses pemilihan,
pemusatan perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan dan
tranformasi data atau data kasar hasil dari catatan lapangan.
Penyederhanaan dapat dilakukan dengan membuat ringkasan dan
mengembangkan sistem pengkodean guna mempermudah dalam
pendataan kembali data yang telah diperoleh. Data yang perlu
disederhanakan adalah data yang yang diperoleh di lokasi penelitian
yang berkenaan dengan kepemimpinan transformasional kepala
sekolah dan strategi kepala sekolah dalam pemberdayaan sekolah
unggulan di Provinsi Jambi. Data ini misalnya, data tentang kepala
sekolah dalam memimpin dan membina warga sekolah. Kemudian
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data tersebut, selajutnya dituangkan dalam uraian atau laporan
yang lengkap dan terinci.153
c. Pemaparan data. Penyajian data dalam penelitian ini juga
dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang
sudah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk
informasi yang kompleks menjadi sederhana dan selektif serta
mudah dipahami maknanya. Data yang diperoleh peneliti di SMAN 1
Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin kemudian dipaparkan dan
dipahami maksud dari data yang dikumpulkan tersebut.
d. Penarikan dan pengajuan simpulan. Pada tahap ini merupakan
proses

di

mana

kepemimpinan

peneliti

mampu

transformasional

menggambarkan

kepala

sekolah

suatu
dalam

pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi Jambi serta peristiwaperistiwa yang terjadi selama proses penelitian di lapangan.
F. Uji Keterpercayaan Data
Berdasarkan buku pedoman Pascasarjana IAIN STS Jambi
Tahun 2015, ditetapkan bahwa uji keterpercayaan data mencakup:
Kredibilitas (Credibility), Dependabilitas (Dependability), Transferabilitas
(Ttansferdibility),

Konfirmabilitas

(Confirmability),

dan

Triangulasi

sebagai berikut:
1. Kredibilitas (Credibility)
Merupakan penetapan hasil peneltian kualitatif yang kredibel
atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian
tersebut. Dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk
mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian
dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang
yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut.
Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan
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pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat,
analisis kasus negatif, dan memberchecking.
2. Transferabilitas (Ttansferdibility).
Merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif untuk
dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau setting yang
lain. Dari sebuah perspektif kualitatif transferabilitas merupakan
tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti
kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu
pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang
menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer
hasil penelitian pada konteks yang berbeda bertanggung jawab untuk
membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut masuk akal.
3. Dependabilitas (Dependability).
Menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks
yang

berubah-ubah

dalam

penelitian

yang

dilakukan.

Peneliti

bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi
dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat
mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.
4. Konfirmabilitas (Confirmability),
Di mana objektifitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil
penelitian yang dikonfirmasikan oleh orang lain. Terdapat sejumlah
strategi

untuk

meningkatkan

konfirmabilitas

peneliti

dapat

mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali
seluruh data penelitian. Peneliti secara aktif dapat menelusuri dan
mendeskripsikan contoh-contoh negatif yang bertentangan dengan
pengamatan sebelumnya.
5. Triangulasi.
Merujuk pada pengujian kebenaran data, tanpa triangulasi datadata yang didisplaykan tidak ubahnya hanya sebuah laporan sebuah
kegiatan kepanitiaan dan tidak bermakna. TriangulasI dilakukan secara
berdalam-dalam ”elaboratif” sampai pada titik jenuh data. Triangulasi

dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu: triangulasi sumber,
triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori sebagai
berikut:154
1. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi
tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa
menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen
tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan
pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan
menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan
memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai
fenomena yang diteliti.
2. Triangulasi

metode

dilakukan

dengan

cara

membandingkan

informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana
dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode
wawancara,

observasi,

dan

dokumentasi.

Untuk memperoleh

kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh
mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode
wawancara bebas dan wawancara terstruktur.
3. Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari
satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui
memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali
dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang
diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman
penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru
merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah
rumusan

informasi

atau thesis

statement.

Informasi

tersebut

selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk
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menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan
yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan
kedalaman

pemahaman

asalkan

peneliti

mampu

menggali

pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang
telah diperoleh.
G. Waktu Penelitian
No

Kegiatan

1
2
3

Penulisan Draf proposal
Konsultasi dg Ket. Prodi
Revisi Draf Proposal

4

Proses Ujian proposal

5

Revisi Draf Proposal
setelah ujian

6
7
8

Konsultasi dg Promotor
Koleksi Data
Analisa & Penulisan Draf
Awal s/d draf akhir

9

Draf awal s/d akhir dibaca
Promotor

10

Revisi Draf awal s/d akhir

Juli 2017
1

2

3

4

X

x

X

x

Agustus
2017
1 2 3 4
x

X

September
2017
1 2 3 4

Bulan
Oktoberl
2017
1 2 3 4

November20
17
1 2 3 4

x

x

Desember
2017
1 2 3 4

Januari 2018
1

2

3

4

X
X
X

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

Seminar hasil
11
12
13

Ujian tertutup
Ujian terbuka
Mengikuti Wisuda

x
X
X

Catatan: Waktu Penelitian Menyesuaikan

BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN, DAN ANALISIS
HASIL PENELITIAN
[[[

A. DESKRIPSI LOKASI

1. SMAN 1 Kota Jambi
Sekolah bernama SMA Negeri 1 Kota Jambi adalah sekolah
tertua di Provinsi Jambi. Berdiri tahun 1955 bernama SMA Sembilan
Lurah, di bawah naungan Yayasan Sembilan Lurah. Pendirinya
Almarhum Sudarsono, saat itu Wali Kota Jambi. Tahun 1956
diserahkan ke Pemda Provinsi Jambi. Kemudian namanya

berubah

menjadi SMA Negeri 1 Kota Jambi.155
SMA Negeri 1 Kota Jambi yang beralamat di jalan Jenderal Urip
Sumoharjo No. 15 Kel. Sungai Putri Kec.Telanaipura (sekarang
berganti dengan nama kecamatan Danau sipin) Kota Jambi. Dengan
luas Tanah ± 7459 M², luas bangunan ± 3877 M². Sekarang terus
berbenah dalam mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan serta
mutu lulusan. Untuk itu dilakukan banyak perbaikan dan penambahan
fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran.156
Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun semakin diminati
masyarakat, terbukti dengan tingginya animo masyarakat untuk
mendaftarkan anaknya. Sekolah ini sudah mencetak tokoh-tokoh
terkenal di tingkat lokal maupun nasional. Begitu juga dengan prestasi
akademik, maupun ekstra kulikulernya dapat dibanggakan. SMAN 1
Kota Jambi yang letaknya strategis, mudah di jangkau sehingga
masyarakat banyak memilih untuk menyekolahkan anaknya karena
sudah banyak terbukti outputnya dapat di terima di Perguruan Tinggi
ternama di dalam dan luar negeri.
Gambar 7 : Lokasi SMAN 1 Kota Jambi157
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a. VISI dan MISI158
1. VISI “Terwujudnya Generasi yang Berprestasi, menguasai IPTEK,
berakhlak Mulia, dan Berwawasan Lingkungan”
2. MISI
Melaksanakan

pembelajaran

dan

bimbingan

dengan

mengembangkan multiple intelegence secara aktif, inovatif, efektif,
menyenangkan, gembira, dan

berbobot, sehingga

siswa dapat

berkembang secara optimal dan berprestasi di tingkat lokal, regional,
nasional, dan internasional.
a. Melaksanakan pendidikan karakter secara terpadu melalui kegiatan
kurikuler dan ekstra kurikuler sehingga siswa memiliki karakter yang
mulia, yaitu:
1. Relegius/cintaTuhan YME
2. Ikhlas/tulus
3. Jujur/amanah
4. Disiplin
5. Kerjakeras/ulet/tekun
6. Mandiri
7. Sabar/santun
8. Empati/peduli, dan
158
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9. Tanggung jawab
b. Memberi layanan prima kepada warga dan stakeholders melalui
penyelenggaraan pendidikan secara profesional, partisipatif, modern,
transparan dan akuntabel dengan tetap mejunjung nilai-nilai dan
budaya Indonesia.
c. Menumbuh kembangkan sikap kepedulian warga sekolah terhadap
masalah lingkungan dan sosial.
d. Menyadarkan warga sekolah untuk selalu berinteraksi dengan
lingkungan.
b. Struktur organisasi SMAN 1 Kota Jambi
Gambar 8: Struktur organisasi SMAN 1 Kota Jambi Tahun
Pelajaran 2017/2018.159

c. Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 1 Kota Jambi.
Tabel 4 : Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 1 Kota
Jambi Tahun Pelajaran 2017/2018.160
159
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1. Tenaga Pendidik
NO

BIDANG STUDI

JUMLAH
TENAGA PENDIDIK

2

Pendidikan agama dan budi pekerti

4

3

PKn

3

4

Bahasa Indonesia

5

5

Matematika

8

6

Fisika

4

7

Kimia

4

8

Biologi

6

9

Bahasa Inggris

4

10

Ekonomi

4

11

Sosiologi

2

12

Geografi

2

13

Seni budaya

3

14

PJOK

4

15

Sejarah

4

16

BK

3

17

Bahasa Jerman

1

18

Bahasa Prancis

1
Jumlah

62

2. Tenaga Kependidikan
NO

160
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JUMLAH

1

Pelaksana administrasi

11

2

Laboran

4

3

Kebersihan

6

4

Satpam

5
Jumlah

26

d. Keadaan sarana dan prasarana SMAN 1 Kota Jambi
Tabel

5: Keadaan sarana dan prasarana di

SMAN 1 Kota Jambi

Tahun 2017.161
NO JENIS SARANA & PRASARANA

KEADAAN

JUMLAH

1

Ruang Kelas

Baik

32 kelas

2

Laboratorium Komputer

Baik

4 ruang

3

Perpustakaan & Media center

Baik

1 ruang

4

Masjid/Mushalla

Baik

1 gedung

5

Aula

Baik

1 ruang

6

Ruang UKS

Baik

1 ruang

7

Ruang Kepala Sekolah

Baik

1 ruang

8

Ruang Guru

Baik

1 ruang

9

Ruang Penjaga sekolah

Baik

1 ruang

10

Ruang komite

Baik

1 ruang

11

Kursi Tamu

Baik

2 set

12

Ruang Tata Usaha/Keuangan

Baik

1 ruang

13

Lemari/ Filling Cabinet

Baik

28 unit

14

Meja guru

Baik

52 unit

15

Kursi Guru

Baik

52 unit

16

Jam Dinding

Baik

28 unit

17

Papan Pengumuman

Baik

4 unit

NO
18
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KEADAAN
Baik

JUMLAH
17 unit

19

Proyektor

Baik

11 unit

21

WC Guru

Baik

6 WC

22

WC Siswa

Baik

21 WC

23

Komputer

Baik

9 komputer

24

Meja siswa

Baik

720 meja

25

Kursi siswa

Baik

720 kursi

26

Kantin

Baik

1 ruang

27

Area Parkir

Baik

2 tempat

28

Lapangan Olah Raga

Baik

1 lapangan

29

Peralatan Tenis Meja Lengkap

Baik

3 set

2. SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
SMA Negeri 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
yang letaknya di pusat kota Kuala Tungkal dan berdiri tepat di depan
jalan utama. Jalan Jend. Sudirman No. 172, Kelurahan Sriwijaya
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi
Jambi sehingga menjadi sekolah yang paling diminati oleh siswa-siswi
lulusan SMP yang ada di Kuala Tungkal.162
SMA Negeri 1 Kuala Tungkal didirikan pada tahun 1975, sejak
itu SMA Negeri 1 Kuala Tungkal selalu berupaya ikut dalam usaha
peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Tanjung
Jabung. Hingga adanya pemekaran SMA Negeri 1 Kuala Tungkal
berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.Banyak hal yang telah
dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kuala Tungkal, baik yang bersifat fisik
maupun non fisik. Di antaranya dapat di lihat dari pencapaian rata-rata
nilai Ujian Akhir Nasional selama tiga tahun berturut-turut yang selalu
meningkat dan prestasi-prestasi yang diraih, baik dibidang akademik
maupun non akademik.163
SMA Negeri 1 Kuala Tungkal memiliki manajemen sekolah yang
162
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baik, solid dan terpadu. Sekolah ini juga menerapkan disiplin yang
tinggi terhadap guru dan siswa serta selalu berusaha menciptakan
suasana kekeluargaan antara seluruh warga sekolah sehingga tumbuh
rasa saling menghargai, menghormati dan menyayangi antar sesama
warga sekolah. SMA Negeri 1 Kuala Tungkal sudah memiliki sarana
dan prasarana yang memadai untuk menunjang manajemen sekolah
dan proses pembelajaran. Selain itu, sekolah ini didukung oleh
kepemimpinan yang kuat dari Kepala Sekolah dan para Wakil Kepala
Sekolah dan memiliki guru yang mempunyai motivasi yang tinggi dan
kompetensi akademik sesuai dengan mata pelajaran diajarnya,
memiliki

integritas

yang

tinggi,

kepribadian

yang

baik

dan

berpengalaman. SMA Negeri 1 Kuala Tungkal sangat strategis yang
terletak di pusat ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Kuala
Tungkal dan berdiri tepat di depan jalan utama. Jalan Jend. Sudirman
No. 172, sehingga menjadi sekolah yang paling diminati oleh siswasiswi lulusan SMP dari tahun ke tahun.
Gambar 9: Lokasi SMAN 1 Tanjung Jabung Barat164

a. VISI dan MISI165
1. VISI

164
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“TAAT BERIBADAH, UNGGUL DALAM PRESTASI,
SANTUN DALAM PERILAKU
SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN”
2. MISI
Untuk mewujudkan Visi di atas, SMA Negeri 1 Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Misi :
1. Meningkatkan Kecintaan dan Ketaqwaan terhadap ajaran agama
yang dianut sehingga agama menjadi pedoman hidup dan sumber
motifasi untuk berlomba dalam kebajikan dan menjadi sumber
kearifan dalam perilaku.
2. Memberikan

layanan

pendidikan

yang

berorientasi

pada

keunggulan sehingga setiap siswa dapat berkembang secara
optimal sesuai dengan bakat, minat dan prestasi yang dimiliki
3. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik melalui
peningkatan pembalajaran, bimbingan dan sarana pembelajaran.
4. Meningkatan kesehatan jasmani, rohani dan kecintaan terhadap
budaya

Indonesia

melalui

bimbingan,

kegiatan

olahraga,

keagamaan dan seni.
5. Meningkatkan layanan pendidikan berbasis tekhnologi informasi
dan komunikasi
6. Menyiapkan siswa agar dapat melanjutkan pendidikannya ke PTN
atau PTS yang bereputasi baik
7. Menciptakan kegairahan bekerja dan peningkatan sumber daya
manusia di lingkungan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan
untuk mencapai prestasi kerja yang baik
Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh SMA Negeri 1 Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung barat adalah sebagai berikut :
1. Menjadi sekolah terbaik / teladan di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dan dapat bersaing dengan sekolah lain di Provinsi Jambi
maupun Nasional.
2. Terwujudnya layanan pendidikan yang unggul yang ditandai

dengan layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan,bakat, dan
minat, menggunakan pembelajaran yang :Aktif,Kratif, Inovatif dan
Komunikatif serta menyenangkandengan penggunaan ICT dalam
menunjang pembelajaran.
3. Terciptanya lingkungan belajar yang BERSERI :Bersih, Sejuk,
Rindang dan Indah dalam Nuasa Kekeluargaan.
4. Terciptanya lingkungan sekolah yang agamis dan mencintai
budaya bangsa.
5. Pencapaian rata-rata Nilai Ujian Nasional Siswa Mengalami
Kenaikan Setiap Tahun.
6. Jumlah lulusan yang masuk PTN Minimal 80%.
7. Memiliki Kelompok Karya Ilmiah Remaja dan Mampu Menjadi
Juara KIR/LPIR Tingkat Kabupaten dan Provinsi.
8. Memiliki kelompok Olimpiade, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi,
Ekonomi, Kebumian, Astronomi, Geografi dan TIK
9. Memiliki Tim Cerdas Cermat yang mampu menjadi juara tingkat
Provinsi dan semi finalis tingkat Nasional.
10. Memiliki Tim debat Bahasa Inggris yang mampu menjadi juaran
tungkat Kabupaten dan Provinsi.
11. Memiliki Sanggar Kesenian yang mampu tampil pada acara tingkat
Kabupaten maupun Provinsi.
12. Memiliki Tim Olahraga Yang Mampu Menjadi Finalis Tingkat
Provinsi.
13. Memiliki Organisasi siswa di sekolah yang handal sebagai sarana
latihan kepemimpinan.
14.

Memiliki Koperasi Sekolah (Guru, Karyawan dan Siswa) yang baik
untuk dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekolah.

b. Struktur organisasi SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat

Gambar 10: Struktur Organisasi SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2017.166

STRUKTUR ORGANISASI SMAN 1 KUALA TUNGKAL
TAHUN PEMBELAJARAN 2017/2018

c. Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 1 Kuala
Tungkal Tahun Pelajaran 2017/2018.
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Tabel 6 : Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 1 Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Pejajaran
2017/2018.167
1. Tenaga Pendidik
NO

BIDANG STUDI

JUMLAH
TENAGA PENDIDIK

1

Pendidikan agama dan budi pekerti

4

2

PKn

3

3

Bahasa Indonesia

5

4

Matematika

6

5

Fisika

4

6

Kimia

4

7

Biologi

4

8

Bahasa Inggris

6

9

Ekonomi

4

10

Sosiologi

2

11

Geografi

3

12

Seni budaya

2

13

PJOK

3

14

Sejarah

3

15

BK

2
Jumlah

55

2. Tenaga Kependidikan
NO

JUMLAH

1

Pelaksana administrasi

8

2

Laboran

4

NO

167
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3

Kebersihan

4

4

Satpam

3
Jumlah

19

d. Keadaan sarana prasarana SMAN 1 Kuala Tungkal
Tabel 7 : Keadaan sarana dan prasarana di SMAN 1 Kuala Tungkal
Tahun 2017.168
NO JENIS SARANA & PRASARANA

KEADAAN

JUMLAH

1

Ruang Kelas

Baik

29 kelas

2

Laboratorium Komputer

Baik

3 ruang

3

Perpustakaan & Media center

Baik

1 ruang

4

Masjid/Mushalla

Baik

1 gedung

5

Aula

Baik

1 ruang

6

Ruang UKS

Baik

1 ruang

7

Ruang Kepala Sekolah

Baik

1 ruang

8

Ruang Guru

Baik

1 ruang

9

Ruang Penjaga sekolah

Baik

1 ruang

10

Ruang komite

Baik

1 ruang

11

Kursi Tamu

Baik

2 set

12

Ruang Tata Usaha/Keuangan

Baik

1 ruang

13

Lemari/ Filling Cabinet

Baik

27 unit

14

Meja guru

Baik

48 unit

15

Kursi Guru

Baik

48 unit

16

Jam Dinding

Baik

26 unit

17

Papan Pengumuman

Baik

3 unit

18

Laptop

Baik

7 unit

19

Proyektor

Baik

8 unit

21

WC Guru

Baik

4 WC

NO JENIS SARANA & PRASARANA
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KEADAAN

JUMLAH

22

WC Siswa

Baik

18 WC

23

Komputer

Baik

8 komputer

24

Meja siswa

Baik

530 meja

25

Kursi siswa

Baik

530 kursi

26

Kantin

Baik

1 ruang

27

Area Parkir

Baik

2 tempat

28

Lapangan Olah Raga

Baik

1 lapangan

29

Peralatan Tenis Meja Lengkap

Baik

2 set

3. SMAN 8 Kabupaten Merangin
SMAN 8 Kabupaten Merangin yang berlokasi di Jl. Kemang
Manis Pasar Pemenang Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang
Kabupaten Merangin. Kondisi georafis SMAN 8 Pamenang Kabupaten
Merangin berada tidak jauh dari pusat keramaian yaitu pasar
Pamenang lebih kurang 4 kilometer. SMAN 8 Kabupaten Merangin
banyak mengalami perubahan setelah di pimpin oleh Kepala sekolah
Ibu Hj. Ade Irma Suryani, S.Pd terutama akreditasinya.
SMA Negeri 8 Merangin pada mulanya berdiri pada tanggal 19
Juli 2000 dengan nama SMU LKMD Pamenang, berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 742/I10.7/MN/2000.
Kemudian menuju ke Penegrian dan berubah nama menjadi SMA
Negeri 2 Pamenang, pada tanggal 21 Januari 2004 berdasarkan Surat
Keputusan

Bupati

Merangin

Nomor

34

tahun

2004.

Setelah melalui perjalanan yang panjang akhirnya berubah nama
menjadi SMA Negeri 8 Merangin, pada tanggal 05 Juni 2008,
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 312 Tahun
2008.

Gambar 11: Lokasi SMAN 8 Merangin

Di bawah kepemimpinan Ibu Hj. Ade Irma Suryani, S.Pd selaku
kepala SMAN 8 Kabupaten Merangin mengalami kemajuan di
antaranya; akreditasi yang sebelumnya B dengan nilai 76 tapi pada
Tahun 2015 sudah mencapai A dengan nilai 90, kemudian Sarana
sekolah, peningkatan prestasi akademik dan non akademik mengalami
kenaikan yang signifikan.169Adapun visi dan misi SMAN 8 Kabupaten
Merangin sebagai berikut:
a. VISi dan MISI
1. VISI
“Terwujudnya sekolah berprestasi, berakhlak mulia, berdisiplin
tinggi, berjiwa kompetitif dan berbudaya lingkungan berdasarkan imtaq”
Indikator VISI:
Terwujudnya kegairahan belajar dan semangat keunggulan untuk
mencapai prestasi akademik sehingga siswa dapat meneruskan ke
Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang bereputasi baik pada
jurusan yang prospektif
1. Terwujudnya lingkungan belajar yang kondusif sehingga dapat
mengembangkan daya, karya dan inovasi siswa
2. Terwujudnya sekolah sebagai pentas seni dan budaya yang dapat
membawa nama baik hingga tingkat nasional
3. Terwujudnya sekolah adiwiyata dan UKS
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4. Terwujudnya pengetahuan tentang agama sehingga menumbuhkan
kearifan dalam berperilaku
5. Terwujudnya kegiatan tentang sosial, imtaq, kultum, yasinan, sholat
berjamaah dan peringatan hari besar islam
6. Terwujudnya sikap berdisiplin tinggi setiap warga sekolah
7. Terwujudnya budaya salam-salaman
8. Terwujudnya siswa dalam penguasaan English Conversation
9. Terrwujudnya sekolah sebagai arena untuk menumbuhkan sikap
cerdas dan sportif serta sehat jasmani dan rohani
10. Terwujudnya siswa berwawasan IPTEK dan globalisasi
11. Terwujudnya budaya bersih terhadap warga sekolah agar tercipta
suasana yang asri
12. Terwujudya 9K ( keindahan, kedisiplinan, ketertiban, keamanan,
kerapian, kebersihan, kerindangan, kenyamanan, dan keramahan )
2. MISI
1. Melakukan tata kelola sekolah yang efektif dan efisien
2. Melakukan peningkatan kompetisi pendidik dan tenaga
kependidikan melalui berbagai pendidikan dan latihan
3. Melakukan kegiatan dan pembelajaran bimbingan dan pelatihan
secara professional
4. Mengembangkan kecerdasan majemuk ( multi intelegent ) melalui
kegiatan yang kreatif, inovatif sesuai bakat, minat dan kepribadian
5. Menjadikan sekolah sebagai pentas seni dan budaya yang dapat
membawa nama baik hingga ke tingkat nasional
6. Melakukan pembinaan dan penegakan aturan secara konsisten
7. Mengembangkan pendidikan karakter serta membudayakan
keteladanan dalam sikap, tutur kata dan perbuatan
8. Mewujudkan siswa yang berbudaya lingkungan

Gambar

12: Struktur organisasi SMAN 8 Kabupaten Merangin
2017.170
Kepala Sekolah
KOMITE

--------------------

Ka. TU

Waka Kurikulum

OSIS

Waka Kesiswaan

PMR

Pramuka

Evaluasi

Waka Sapras

Ka.
Perpustakaan
n

Ka.
Laboratorium

Wali Kelas
MAJELIS GURU

SISWA
c. Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 8 Merangin
Tabel 8 : Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 8
Merangin.171
1. Tenaga Pendidik
NO
1

170
171
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JUMLAH
TENAGA PENDIDIK
3

NO

BIDANG STUDI

JUMLAH
TENAGA PENDIDIK

2

PKn

3

3

Bahasa Indonesia

4

4

Matematika

5

5

Fisika

4

6

Kimia

3

7

Biologi

4

8

Bahasa Inggris

4

9

Ekonomi

3

10

Sosiologi

2

11

Geografi

3

12

Seni budaya

2

13

PJOK

2

14

Sejarah

2

15

BK

3
Jumlah

47

2. Tenaga Kependidikan
NO TUGAS/JABATAN

JUMLAH

1

Pelaksana administrasi

8

2

Laboran

4

3

Kebersihan

3

4

Satpam

2
Jumlah

17

d. Keadaan sarana dan prasarana SMAN 8 Merangin
Tabel 9: Keadaan sarana dan prasarana di
Merangin Tahun 2017.172
NO JENIS SARANA & PRASARANA

SMAN

KEADAAN

Kabupaten
JUMLAH

1

Ruang Kelas

Baik

22 kelas

2

Laboratorium Komputer

Baik

2 ruang

3

Perpustakaan & Media center

Baik

1 ruang

4

Masjid/Mushalla

Baik

1 gedung

5

Aula

Baik

1 ruang

6

Ruang UKS

Baik

1 ruang

7

Ruang Kepala Sekolah

Baik

1 ruang

8

Ruang Guru

Baik

1 ruang

9

Ruang Penjaga sekolah

Baik

1 ruang

10

Ruang komite

Baik

1 ruang

11

Kursi Tamu

Baik

1 set

12

Ruang Tata Usaha/Keuangan

Baik

1 ruang

13

Lemari/ Filling Cabinet

Baik

20 unit

14

Meja guru

Baik

42 unit

15

Kursi Guru

Baik

42 unit

16

Jam Dinding

Baik

18 unit

17

Papan pengumuman

Baik

2 unit

18

Laptop

Baik

4 unit

19

Proyektor

Baik

4 unit

21

WC Guru

Baik

6 WC

22

WC Siswa

Baik

12 WC

23

Komputer

Baik

8 komputer

24

Meja siswa

Baik

422 meja

25

Kursi siswa

Baik

422 kursi
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B. TEMUAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
Untuk memperoleh data yang kongkrit, dan dapat dipertanggung
jawabkan data diperoleh dengan wawancara yang kemudian didukung
oleh penelusuran dokumen-dokumen tertulis, dan observasi terhadap
proses yang berlangsung. Adapun hasil temuan tersebut dapat
disajikan sebagai berikut:
1. KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI BELUM SEPENUHNYA DAPAT
MEMBERDAYAKAN

SEKOLAH

UNGGULAN

DI

PROVINSI

JAMBI
a. SMAN 1 Kota Jambi
Kepala sekolah SMAN 1 Kota Jambi yang tampak dalam
kesehariannya di Sekolah belum sepenuhnya dapat memberdayakan
sekolah unggulan. Hal ini dapat menyebabkan pemberdayaan sekolah
unggulan tidak dapat sepenuhnya berjalan dengan baik. Manajemen
sarana prasarana menjadi kendala utama untuk melakukan inovasi
manajemen sekolah.173 Dalam Permendikbud RI Nomor 24 Tahun 2007
tentang standar sarana prasarana untuk SMA sebagai berikut:
1. Lahan
Lahan untuk satuan pendidikan SMA harus memenuhi ketentuan
rasio minimun luas lahan terhadap peserta didik seperti tabel berikut:
Tabel 10: Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik.174

173
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Permendikbud RI Nomor 24 Tahun 2007, hal. 34

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombel belajar dengan
banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga
memenuhi ketentuan luas minimum seperti tabel berikut ini
Tabel 11 : Luas minimum lahan.175

Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah
luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun
sarana prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat
bermain/berolahraga. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang
mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses
untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Kemiringan lahan ratarata kurang dari 15 % tidak berada di dalam garis sempadan sungai
dan jalur kereta api. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan
pencemaran air, kebisingan, pencemaran udara. Lahan sesuai dengan
peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan pemerintah Daerah dan
lahan memiliki status hak atas tanah.176
2. Bangunan gedung
Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SMA/MA memenuhi
ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti
pada tabel berikut:

175
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Tabel 12: Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta
didik177

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar
dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas,
lantai bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti pada
tabel berikut ini:
Tabel 13: Luas minimum lantai bangunan.178

Dari hasil observasi peneliti di SMAN 1 Kota Jambi belum
memenuhi ketentuan rasio minimum lahan terhadap peserta didik yang
ada.

SMAN 1 Kota Jambi yang terdiri dari 32 Rombongan belajar

dengan luas lahan
177
178
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masih ada bangunan yang satu lantai. Hal ini menujukkan bahwa belum
memenuhi ketentuan apa yang ditetapkan dalam Permendikbud RI
Nomor 24 Tahun 2007 yang semestinya hanya dapat menampung
peserta didik 29 Rombongan belajar.179
Kepemimpinan transformasioal kepala SMAN 1 Kota Jambi dari
observasi yang peneliti lakukan belum banyak melakukan inovasiinovasi dalam manajemen sekolah khususnya sarana prasarana
sehingga SMAN 1 Kota Jambi belum sepenuhnya dapat diberdayakan.
Namun demikian, kepala sekolah membiasakan kepada para pendidik,
tenaga pendidik dan kependidikan serta para siswa-siswi agar
melaksanakan program-program sekolah yang telah ada. Pencapaian
dilakukan kepala SMAN 1 Kota Jambi untuk memberdayakan potensi
yang dimiliki sekolah.180
Kepala SMAN 1 Kota Jambi selalui mengetahui kebutuhan
anggota, seperti kebutuhan pelatihan dalam pengembangan karir.
Kepala sekolah sudah memprogramkan kegiatan pelatihan bari guru
untuk selalu belajar agar mampu menjadi guru yang profesional.
Pelatihan

yang

dilakukan

di

tingkat

Nasional,

Provinsi,

dan

Kabupaten/Kota. Para siswa ikut aktif dalam kegiatan belajar di kelas
dan mengikuti berbagai perlombaan di luar kelas dalam ajang
perlombaan olimpiade sains dan IPS, kesenian dan olah raga. Para
siswa aktif dalam kegiatan Organisasi Intra sekolah meliputi OSIS,
Pramuka, PMR, sanggar tari, musik, hal ini dikarenakan kepala sekolah
menyampaikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah bagian besar
untuk

mencapai

kesuksesan

dalam

belajar

di

sekolah

dan

masyarakat.181
Kepala SMAN 1 Kota Jambi juga tampak dari kepemimpinannya
punya rasa percaya diri ketika menyampaikan bimbingan dan arahan
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181 Hasil Wawancara Kepala SMAN 1 Kota Jambi, 4 Septeber 2017
180

kepada siswa ketika upacara, rapat bersama guru dan tenaga
kependidikan lainnya. Upacara yang berlangsung menjadi hikmat dan
tenang ketika penyampaian arahan dari kepala sekolah tentang
pentingnya kedisiplinan yang harus dilakukan oleh para guru, tenaga
kependidikan, dan siswa-siswi untuk menunjukkan bahwa

disiplin

adalah bagian dari pencapaian keberhasilan yang harus dilakukan
bersama.182
Kepala SMAN 1 Kota Jambi selalu selalu berkomitmen dalam
memajukan sekolah, hal ini tampak dalam pelaksanaan rapat evaluasi
yang dilakukan kepala sekolah bersama para guru dan tenaga
kependidikan, membawa suasana yang peduli dan perhatian untuk
mencapai kemajuan sekolah, hal ini tampak dari keseriusan para guru
dan tenaga kependidikan mendengarkan arahan dan solusi yang
disampaikan oleh kepala sekolah. Penyampaian kepala sekolah
membawa kesungguhan para guru dan tenaga kependidikan untuk
bekerja sama, bekerja cerdas, dan bekerja dengan kreatif. Banyak ide
dan gagasan kepala sekolah yang menggugah perhatian dari para guru
dan tenaga kependidikan. SMAN 1 Kota Jambi termasuk sekolah yang
tertua yang ada di Kota Jambi dan sudah manyak tamatan yang
menjadi orang-orang sukses, SMAN 1 Kota Jambi terus berkembang
dengan ketersediaan fasilitas yang memadai, jumlah guru yang
terpenuhi dan profesional.183
Meningkatkan kapasitas sekolah dan SDM dalam manajemen
pelayanan pendidikan, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan
oleh guru SM di SMAN 1 Kota Jambi peningkatan SDM sekolah dapat
dilakukan dengan adanya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
Meningkatkan
memperluas

transparansi
jejaring

dan

kerjasama.

akuntabilitas
Lembaga

manajerial

yang

dan

terus-menerus

meningkatkan kualitas pendidikannya tidak terlepas dari kerja sama
182
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yang

dilakukan.

Transformasional

sebagai

makna

perpindahan

perubahan tentu harus ada kerja sama dengan lembaga lain yang
saling mendukung dan bersama-sama untuk maju.184
Kepala sekolah membangun

komitmen kepada seluruh

stekholders yang ada agar sekolah tetap menjadi sekolah unggulan di
Kabubaten Tanjung Jabung Barat sehingga banyak diminati oleh calon
siswa tamatan SMP untuk melanjutkan pendidikannya di SMAN 1
Tanjung Jabung Barat dengan melalui seleksi yang ketat, karena
mereka yakin bahwa setelah berhasil masuk di SMAN 1 Kabupaten
Tanjung

Jabung

Barat

bisa

meningkatkan

kompetensinya

dan

mendapatkan bimbingan dan perhatian yang lebih.185
Hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa SMAN 1 Kota
Jambi mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh para siswa dalam
proses pembelajaran dan kegiatan ektrakurikuler. Kepala SMAN 1 Kota
Jambi memberikan banyak kesempatan dan peluang kepada para
siswa agar dapat berkreatifitas dengan penyediaan pasilitas yang
sudah lengkap dan dapat digunakan dan diberdayakan oleh siswa, hal
ini menunjukkan bahwa SMAN 1 Kota Jambi standar sarana sudah
terpenuhi dengan baik.186
Peningkatan kapasitas Sekolah dan sumber daya manusia
(SDM) dalam manajemen pelayanan pendidikan, ini sesuai dengan apa
yang disampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum
kapasitas

institusi

dan

SDM

dapat

dilakukan

dengan

adanya

peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas manajerial dan memperluas jejaring
kerjasama Nasional dan Internasional.
Sekolah yang secara terus-menerus meningkatkan kualitas
pendidikannya tidak terlepas dari kerja sama yang dilakukan.
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Transformasi sebagai makna perpindahan perubahan tentu harus ada
kerja sama dengan lembaga lain yang saling mendukung dan bersamasama untuk maju. Untuk saat ini SMAN 1 Kota Jambi bekerja masa
dengan UI, UGM, ITB, IPB, UNJA, UNSRI, AKPOL, UNS, IPDN,
AKMIL, UNILA, UNJ, dll), dan perguruan tinggi lain bahkan Massey
University di New Zealand yang dipasilitasi oleh Pemerintah Provinsi
Jambi melalaui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sister
school dalam upaya peningkatan konpetensi Guru dan lulusannya
dapat diterima dengan baik.187
Kepala SMAN 1 Kota Jambi seorang pemimpin yang mampu
memberikan perubahan dari potensi (atau mencari potensi) menjadi
prestasi bagi sekolah dengan mengembangkan tujuan secara bersamasama

melalui

percaya

diri,

komitmen,

berinovasi

dan

berani

menghadapi tantangan, prestasi lokal, nasional dan internasional yang
telah dicapai oleh SMAN 1 Kota Jambi.188
Kepala SMAN 1 Kota Jambi memiliki peran idealiced influence
yaitu rasa percaya diri (trust) dari orang yang dipimpinnya, saliing
berbagi resiko melalui pertimbanagan kebutuhan para anggotanya. Di
atas kebutuhan pribadi, mengembangkan visi bersama antar komunitas
lembaga,

mendistribusikan

peran

kepemimpinan.

Inspirasional

motivation, yaitu kepala SMAN 1 Kota Jambi senantiasa menyediakan
tantangan bagi pekerjaan yang dilakukan anggotanya. Intelectual
stimulation,

yaitu

kepala SMAN 1 Kota

Jambi perilaku

yang

mempraktekkan inovasi-inovasi 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.189 Berdasarkan indikator sebagai
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dasar dalam melakukan proses penelitian, maka dapat digambarkan
alur kepemimpinan transformasional sebagai berikut:
Gambar 13: Alur Kepemimpinan Transformasional Kepala SMAN 1
Kota Jambi

Kepemimpinan Kepala
SMAN 1 Kota Jambi

Proses
(berdasarkan indikator)

Kepemimpinan
Transformasional SMAN
1 Kota Jambi

Optimalisasi peran serta SMAN 1 Kota Jambi dalam rangka
memberdayakan sekolah agar tetap unggul, membutuhkan sinergitas
seluruh komponen, baik secara internal dengan SMAN 1 Kota Jambi
maupun eksternal yang ada hubungan dengan SMAN 1 Kota Jambi.
Kepala SMAN 1 Kota Jambi melakukan share vision kepada civitas
akademika dan stakeholder agar visi dipahami dan dijadikan ruh dalam
setiap proses pembelajaran dan aktivitas yang ada di sekolah.
Sebagai perancang kepala sekolah mengatur langkah strategis
dengan

menyusun

rencana-rencana

untuk

meningkatkan

mutu

pendidikan. Adapun hasil hasil rancangannya adalah: mengembangkan
sumber daya manusia, tenaga pendidik dan kependidikan, input siswa
yang berkualitas, mempersiapkan bahan ajar yang berkualitas dan
terintegrasi, merancang metode pembelajaran yang variatif, merancang
media dan sarana yang lengkap dan dapat berfungsi optimal,
merancang sumber pembelajaran yang lengkap, sistem penilaian dan
evaluasi yang obyektif dan menyeluruh, administrasi yang jelas,
lengkap dan transparan.190 Sebagai agen perubahan, kepala SMAN 1
Kota Jambi melakukan perbaikan-perbaikan terhadap seluruh sistem
administrasi dan manajemen serta sumber-sumber daya yang ada
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai pelatih kepala sekolah
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memberikan

bimbingan,

pembinaan,

menggerakkan

dan

memberdayakan civitas akademika. Sebagai motivator kepala sekolah
memberikan motivasi inspirasi kepada seluruh civitas akademika.
Sebagai sebagai juru bicara kepala sekolah melakukan banyak
kerjasama dengan komponen internal maupun eksternal, vertikal dan
horizontal, pemecah hambatan kepala sekolah berusaha semaksimal
mungkin mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan mencari
solusi terbaik. Sebagai model untuk memberikan keteladanan melalui
tutur kata, sikap dan perilaku kepada civitas akademika.191
Dalam mengoptimalkan perannya, kepala SMAN 1 Kota Jambi
menjalankan dengan penuh integritas religius dan teladan yang baik.
Adanya integritas religius ditandai dengan kemampuannya dalam
menempatkan prioritas pengabdian utama kepada Sang Pencipta Allah
SWT, baru pengabdian sesama, pola pikir, sikap dan perilaku yang
Islami, seperti disiplin, berbicara yang sopan, dan berprilaku yang
sesuai dengan norma-norma agama.192
Kepala SMAN 1 Kota Jambi berani menghadapi tantangan
dengan kemampuan berkoordinasi dengan baik kepada pihak atasan
yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, memberikan konstribusi yang
efektif dalam pemenuhan ketersediaan fasilitas yang baik. Tenaga
pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan, menjalin
dan membangun kerjasama yang baik sudah dilakukan kepala SMAN 1
Kota Jambi, mampu merancang dan mengatur kegiatan dalam
mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.
Kepala SMAN 1 Kota Jambi adalah pemimpin yang memiliki
sensitifitas dengan berupaya memperbaiki dan mengembangkan
organisasi bukan untuk saat ini, tapi di masa yang akan datang. Oleh
karena itu, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang dapat
dikatakan
191
192

sebagai

pemimpin

yang

transformatif.
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Pemimpin

transformasional adalah agen perubahan dan bertindak sebagai
katalisator, yaitu memberi peran mengubah sistem ke arah yang lebih
baik. Kataliisator adalah sebutan lain untuk pemimpin transformasional
karena ia berperan meningkatkan segala sumber daya manusia yang
ada. Berusaha memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan
daya kerja semaksimal mungkin, selalu tampil sebagai pelopor dan
pembawa perubahan.193
Pemimpin
kepemimpinan

dengan
yang

kepemimpinan

memiliki

visi

ke

transformasional
depan

dan

adalah
mampu

mengidentifikasi perubahan lingkungan, serta mampu mentransformasi
perubahan tersebut ke dalam organisasi, mempelopori 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.
Gary Yulk menyimpulkan esensi kepemimpinan transformasional
adalah memberdayakan para pengikutnya untuk bekerja secara efektif
dengan membangun komitmen mereka terhadap nilai-nilai baru,
mengembangkan keterampilan dan kepercayaan mereka, menciptakan
iklim yang kondusif bagi perkembangannya inovasi dan kreatifitas.
kepemimpinan transformasional adalah memotivasi bawahannya untuk
berkinerja di atas dan melebihi panggilan tugasnya.
Kepemimpinan transformasional dalam pemberdayaan sekolah
unggulan di SMAN 1 Kota Jambi yang peneliti temukan belum
sepenuhnya

dapat

memberdayakan

sekolah

unggulan

hal

ini

disebabkan belum melakukan inovasi dalam manajemen sekolah
terutama manajemen sarana prasarana. Namun demikian, sebagai
pemimpin yang transformer di sekolah unggulan kepala sekolah tahu
kebutuhan anggota, punya rasa percaya diri, memiliki komitmen
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bersama,

memahami

kondisi

sekolah,

menjadi

teladan,

berani

menghadapi tantangan, dan memiliki sensitifitas.
b. SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
SMA Negeri 1 Kuala Tungkal yang berada di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat didirikan pada tahun 1975, sejak itu SMA Negeri
1 Kuala Tungkal selalu berupaya ikut dalam usaha peningkatan mutu
pendidikan khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung. Hingga adanya
pemekaran SMA Negeri 1 Kuala Tungkal berada di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.194 Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal belum sepenuhnya
dapat melakukan inovasi manajemen sarana prasarana seperti apa
yang diinginkan oleh pemerintah melalui Permendikbud Nomor 24
Tahun 2007 sebagai berikut:
1. Lahan
Lahan untuk satuan pendidikan SMA harus memenuhi ketentuan
rasio minimun luas lahan terhadap peserta didik seperti tabel berikut:
Tabel 14 : Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik.195

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombel belajar dengan
banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga
memenuhi ketentuan luas minimum seperti tabel berikut ini
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Tabel 15: Luas minimum lahan.196

Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah
luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun
sarana prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat
bermain/berolahraga. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang
mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses
untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.197
3. Bangunan gedung
Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SMA/MA memenuhi
ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti
pada tabel berikut:
Tabel 16: Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta
didik198
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197

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar
dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas,
lantai bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti pada
tabel berikut ini:
Tabel 17 : Luas minimum lantai bangunan.199

Kepemimpinan transformasional Kepala SMA Negeri 1 Kuala
Tungkal belum sepenuhnya dapat memberdayakan sekolah unggulan
disebabkan

kondisi lahan

melakukan

inovasi

yang terbatas sehingga

manajemen

sekolah

yang

sulit

baik,

untuk

terutama

manajemen sarana prasarana seperti apa yang diinginkan oleh
Pemerintah melalui Permendikbud RI Nomor 24 Tahun 2007. Kalau
berpedoman pada Permendikbud tersebut SMAN 1 Kuala Tungkal
hanya dapat menampung peserta didik 27 rombongan belajar,
sementara yang ada 29 rombongan belajar, apalagi masih ada gedung
yang satu lantai. Namun demikian, kepala sekolah tetap berupaya
semaksimal mungkin untuk memberdayakan pasilitas yang ada,
membiasakan

kepada

para

pendidik,

tenaga

pendidik

dan

kependidikan serta para siswa-siswi agar melaksanakan programprogram sekolah yang telah ada.200
199
200
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Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung brat
adalah

pemimpin

yang

memiliki

sensitifitas

dengan

berupaya

memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini,
tapi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemimpin
transformasional adalah pemimpin yang dapat dikatakan sebagai
pemimpin yang transformatif. Pemimpin transformasional adalah agen
perubahan dan bertindak sebagai katalisator, yaitu memberi peran
mengubah sistem ke arah yang lebih baik. Kataliisator adalah sebutan
lain

untuk

pemimpin

transformasional

karena

ia

berperan

meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada.201
Ketika peneliti malakukan observasi di SMAN 1 Kuala Tungkal
kepala sekolah juga tampak dari kepemimpinannya punya rasa
percaya diri ketika menyampaikan bimbingan dan arahan kepada siswa
ketika upacara, rapat bersama guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Upacara yang berlangsung menjadi hikmat dan tenang ketika
penyampaian
kedisiplinan

arahan
yang

dari

harus

kepala

sekolah

dilakukan

oleh

tentang
para

pentingnya

guru,

tenaga

kependidikan, dan siswa-siswi untuk menunjukkan bahwa

disiplin

adalah bagian dari pencapaian keberhasilan yang harus dilakukan
bersama.202
Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat adalah seorang pemimpin yang mengetahui kebutuhan para
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai suatu tujuan
yang sudah ditetapkan dengan memberikan bimbingan, perintah dan
menjalin kerja sama dengan perilaku kemampuan untuk mempengaruhi
anggotanya. Memberikan bimbingan, perintah dan berkoordinasi,
konsisten

memberikan

konstribusi

yang

efektif,

menjalin

dan

membangun kerja sama yang baik, merancang dan mengatur kegiatan
201
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dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.203
Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat sangat memahami kondisi sekolah yang terletak di pusat Kota
Kuala Tungkal yang siswanya dari berbagai latar belakang ekonomi, hal
ini menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi kepala sekolah
khususnya dan para guru untuk selalu berkomitmen untuk memajukan
sekolah tersebut. SMAN 1 Kuala Tungkal merupakan sekolah yang
sudah banyak mengalami perubahan dari yang sebelumnya, baik dari
aspek pendidik, tenaga kependidikan, karyawan, jumlah peserta didik,
ketersediaan fasilitas, dan prestasi yang dirai. Selama kepemimpinan
Bapak Khairil Anam, S.Pd sampai sekarang perubahan tersebut
semakin meningkat hal ini dapat ditunjukkan dari jumlah siswa yang
mendaftar di SMAN 1 Kuala Tungkal semakin meningkat dan prestasiprestasi yang diraih.204
Kepala Sekolah mampu memberikan teladan dan perubahan
dari potensi (atau mencari potensi) menjadi prestasi bagi sekolah
dengan mengembangkan tujuan secara bersama-sama melalui rasa
hormat, percaya diri, komitmen, dan berani menghadapi tantangan.
Dengan indikator idealized influence, menghasilkan rasa hormat
(respect), rasa percaya diri (trust) dari orang yang dipimpinnya, saling
berbagi resiko melalui pertimbangan kebutuhan para anggotanya di
atas

kebutuhan

antarkomunitas
memberdayakan

peribadi,

lembaga,
potensi

mengembangkan

mendistribusikan
yang

ada,

peran

melakukan

visi

bersama

kepemimpinan,
usaha-usaha

restrukturisasi, memberdayakan anggotanya dan perilaku moral secara
etis serta teladan. Inspirasional motivation, menyediakan tantangan
bagi pekerjaan yang dilakukan anggotanya, memperhatikan makna
pekerjaan bagi anggotanya, menunjukkan atau mendemonstrasikan
203
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komitmen terhadap sasaran organisasi melalui perilaku yang dapat
diobservasi anggotanya, seorang motivator yang bersemangat untuk
terus membangkitkan antusiasme dan optimisme anggotanya.205
Intelectual stimulation,

mempraktikan

inovasi-inovasi untuk

melakukan perubahan, perilaku kepemimpinannya didasarkan pada
ilmu pengetahuan yang berkembang dan secara intelektual ia mampu
menerjemahkannya dalam bentuk kinerja yang produktif, menggali ideide baru dan solusi yang kreatif dari para anggotanya dan tidak lupa
selalu

mendorong

anggotanya

mempelajari

dan

memprktikan

pendekatan baru dalam melakukan pekerjaan.
Individualized

consideration,

perilaku merefleksikan

dirinya

sebagai seorang yang penuh perhatian dalam mendengarkan dan
menindak lanjuti keluhan, ide, harapan-harapan, dan segala masukan
yang diberikan anggotanya serta memiliki sensitivitas terhadap
pengembangan lembaga. SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan situasi dan kondisi yang letaknya strategis
dengan modal itu mampu meningkatkan kualitas dan daya saingnya
sebagai sekolah yang memiliki keunggulan dan menjadi kebanggaan
masyarakat Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.206
Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat adalah 1) pemimpin transformasional, 2) memiliki sensitivitas
terhadap

pengembangan

lembaga

dengan

semangat,

motivasi,

keteladanan dan tegas dalam memimpin, 3) mengembangkan visi
bersama antarkomunitas lembaga dengan mengajak bersama untuk
bekerjasama dalam mencapai visi dan misi yang menjadi target
pencapaian

dari

program

kerja

yang

sudah

direncanakan,

4)

mendistribusikan peran kepemimpinan dengan musyawarah demokrasi
mendengarkan masukan dari para guru, karyawan dan siswa-siswi, 5)
205

206

Hasil Observasi di SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung barat, 22
Agustus 2017
Hasil Obsevasi di SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 22
Agustus 2017

memberdayakan potensi yang ada di sekolah dengan melakukan
monitoring secara berkala sehingga semua komponen yang ada di
sekolah dapat berjalan sesuat dengan aturan yang ada.207
Apa yang telah dilakukan oleh kepala SMAN 1 Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan kepemimpinan dalam
perspektif Islam yang sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW.
yang mana beliau sebagai transformer ditandai denga 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.208
Pemimpin yang melayani memiliki sepuluh karakteristik yang
dilakukan dalam peran sebagai pemimpin: Mendengarkan, Empati,
Penyembuhan, Kesadaran, Persuasi, Konseptualisasi, Tinjauan ke
masadepan, Pengelolaan, Komitmen terhadap pertumbuhan orang,
Pembangunan komunitas.209 Pemimpin sebagai penjaga (Guardian)
bagi pengikutnya. Mereka menjaga komunitas Islam dari tirani dan
penindasan.210 Pemimpin sebagai penjaga juga mendorong kesadaran
Tuhan dan Taqwa (kesalehan), dan mempromosikan keadilan,
kepercayaan dan integrity.211Dengan kata lain, pemimpin dianggap jujur
sejauh mana ada konsistensi antara kata dan perbuatan. Dalam alQur’an, Nabi Musa digambarkan sebagai “yang kuat dan terpercaya”
dan Nabi Yusuf digambarkan sebagai salah satu Nabi yang jujur
sebagai berikut:
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 ( القصص  
) ٢٦ :
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.
(QS. Al-Qashshash/28: 26).212

  
   



  








)٤٦ :  (ېوسف 
Artinya: Setelah pelayan itu berjumpan 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 butir (gandum) yang hijau dan tujuh lainnya yang kering
agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka
mengetahuinya”. (QS. Yusuf/10: 46).213
Didasari oleh karakter integritas religius, kepala SMAN 1 Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penelitian ini
menjalankan perannya sebagai pemimpin yang transformer. Peran
tersebut adalah penentu arah, perancang, agen perubahan, motivator,
juru bicara, dan teladan. Kepemimpinan transformer kepala SMAN 1
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengawali dengan
visi.214
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Kemampuan kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dalam membangun dan mengomunikasikan visi tersebut
sesuai dengan pendapat Sashkin bahwa salah satu karakteristik
pemimpin visioner dan transformer adalah membangun visi tersebut. 215
Demikian pula Nanus menegaskan bahwa kepemimpinan visioner dan
transformer adalah kepemimpinan yang efektif memiliki kemampuan
mengomunikasikan

visi.216Dengan

kata

lain,

seorang

pemimpin

transformer yang sukses harus mempunyai visi yang jelas dan dapat
mengomunikasikan visi tersebut dengan pihak-pihak lain.
Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat 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 SWT sebagai berikut:







  


   
)٧٣:  (االنبىاء 
Artinya: Kami telah menjadikan mereka itusebagai pemimpin-pemimpin
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami
wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan
shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka
selalu menyembah. (QS. Al-Anbiya/21: 73).217

  






  
)٢٤ : (السجدة
Marshal Sashkin, From “Visionary Leadership,” in Contemporary Issues in
Leadership, 2 Edition, (New York, NY: The Press, 2008), hal.403
216 Burt Nanus. Op.Cit., hal. 4
217 Departemen Agama RI, Op.Cit., hal. 328.
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Artinya: Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami katika mereka
sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. (QS. AsSajadah/32: 24).218
Dalam firman Allah tersebut dikatakan “sebagai pemimpinpemimpin yang memberi petunjuk”. Menurut M. Quraisy Syihab dalam
tafsir al-Misbah kata a’immah adalah bentuk jamak dari imam seakar
dengan kata amam yang berarti di depan dan umm pun demikian. Ia
diteladani dalam sikap da perbuatannya. Seorang yang menjadi imam
haruslah memiliki keistimewaan melebihi para pengikutnya. Dia
memiliki

kemampuan

menjelaskan

petunjuk,

juga

kemampuan

mengantar para pengikutnya menuju arah yang lebih baik219
Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat sebagai perancang cerdas. Dia 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 pootensi yang
dimilikinya, dan menentukan serta mempersiapkan program-program
yang akan disusun dalam rencana-rencananya. Hal ini dilakukan
supaya rancangan yang akan disusun sesuai dengan kebutuhan dan
dapat bermanfaat.
Langkah-langkah yang ditempuh oleh kepala sekolah SMAN 1
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai perancang,
yakni setelah pembentukan tim, ia mengidentifikasi masalah melalui
laporan-laporan para anggota tim yang kemudian dianalisis dan
ditentukan kebutuhannya oleh pimpinan yakni kepala sekolah.220
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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 serta membuka lima
jalur, rencana pengembangan metode pembelajaran yang kreatif,
inovatif,

dan

mengoptimalkan

efektif
fungsi

yang

berpusat

media,

sarana

pada
dan

siswa,

rencana

prasarana

dengan

pendataan dan pemeliharaan, serta menambah media baru rencana
melengkapi sumber belajar, rencana membuat sistem penilaian dan
evaluasi yang lebih baik, dan rencana membenahi administrasi sekolah
yang lebih jelas, lengkap dan transparan. Semuanya telah tertulis dan
terencana dengan baik dan sistematis di dalam buku pedoman
manajemen dan rencana kerja sekolah dengan memberdayakan
seluruh potensi dan kompenen yang dimiliki sekolah.221
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 membuat hubungan yang jelas antara visi itu
dengan

sebuah

strategi

yang

dapat

dipercaya

untuk

dapat

mencapainya.
Bertindak secara rahasia dan optimis. Para pengikut akan
meyakini sebuah visi kecuali pemimpiinnya memperlihatkan keyakinan
diri dan pendirian. Optimis itu sangatlah penting tentang kemungkinan
keberhasilan kelompok itu dalam mencapai visinya, khususnya di
hadapan halangan dan kemunduran sementara. Keyakinan dan
optimisme seseorang dapat menular. Sangat baik untuk menekankan
apa yang telah dicapai sejauh ini dari pada banyak lagi yang harus
dilakukan. Untuk menekankan aspek positif dari visi itu daripada
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halangan dan bahaya yang akan dihadapi. Keyakinan diperlihatkan baik
dalam perkataan maupun tindakan. Kerangnya keyakinan diri tercermin
dalam bahasa yang tentatif dan beberapa isyarat nonverbal.
Menurut Sudarwan Danim,

pemimpin yang efektif salah satu

syaratnya adalah kemampuan menjadi perencana atau organisator. 222
Sebagai perencana, ia dapat melihat apa yang perlu dilakukan serta
membantu tim merencanakan dan mengatur agar apa yang dilakukan
mencapai hasil sesuai dengan sasaran.223 Menurut Rivai, perancang
yang hebat mesti memiliki kecerdasan ruhaniah yang hepat pula.224
Karena menjadi perancang sangat berkaitan dengan ide-ide dan
gagasan-gagasan yang ada dalam pikirannya. Semakin bagus
rancangan-rancangan yang dibuat oleh pemimpin berarti semakin
cerdas. Seorang perancang juga harus mempersiapkan segala
sesuatunya dengan baik, memperhatikan dan menganalisis sisi
kemamfaatan jika rancangan itu itu ingin diwujudkan. Seperti yang
terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:






   
    




)١٨ :  (الحشر 
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-Hasyr/59: 18).225
Ismail Noor mengatakan perancang yang baik akan bertanggung
jawab
222
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rancangannya,

membimbing

dan

mengarahkan
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anggota tim sehingga tidak tersesat.226Dalam Islam sudah tidak
diragukan lagi bahwa Rasulullah Saw adalah perancangyang sangat
hebat. Ia sendiri sebagai ketua tim perancang yang telah memberikan
pengaruh hebat dalam merubah umat. Sebagai perancang, Rasululllah
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.
Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat sangat tegas dalam menyampaikan peraturan kepada para siswa
maupun kepada seluruh guru dan para pegawai yang lain. Dia 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 pelatihan, pembinaan internal dan pendampingan pakar,
pemberian reward, dan pemberdayaan sekolah unggulan. Ia juga
mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatif, dan
efektif yang berpusat pada siswa, mengoptimalkan fungsi media,
sarana dan prasarana serta membenahi administrasi sekolah menjadi
lebih baik dan transparan.
Kemampuannya menjadi agen perubahan ini menurut Nanus
membuktikan bahwa kepala sekolah tersebut telah menjalankan salah
satu

peran

kepemimpinan

transformer

dan

visioner.227

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 dapat memicu kinerja dan menerima
226
227

Ismail Noor, Op.Cit., hal. 108.
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tantangan-tantangan dengan menerjemahkannya ke dalam agendaagenda kerja yang jelas dan rasional.228
Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat telah menjalankan perannya secara aktif dan optimal melalui
cara-cara: 1) sharing vision, 2) menyusun strategi, 3) membuat
perubahan, 4) memberdayakan potensi yang dimiliki, 5) memberi
motivasi inspiratif, 6) menjalin kerja sama, 7) mengatasi hambatan, 8)
menyiasati peraturan, dan 9) menjadi teladan yang baik. Cara-cara
tersebut dilakukan kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung

Barat.229

Perilaku

kepemimpinan

transformasional

yang

dilakukan kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dapat dikatagorikan dalam empat hal berikut: 1) pengaruh ideal,
adalah perilaku yang yang membangkitkan emosi dan identifikasi yang
kuat dari pengikut terhadap pemimpin. 2) Pertimbangan individual yang
meliputi pemberian dukungan, dorongan dan pelatihan bagi pengikut. 3)
Motivasi inspirasi yang meliputi penyampaian visi yang menarik,
dengan menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya bawahan,
dan membuat model perilaku yang tepat. 4) Stimulasi Intelektual yaitu
perilaku yang meningkatkan kesadaran pengikut akan permasalahan
dan mempengaruhi para pengikut untuk memandang masalah dari
perspektif yang baru.
Berkaitan dengan kepemimpinan transformasional 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, mendefinisikan dan menerapkan
rencara strategi untuk pencapaian tujuan atau misi, ke dalam aksi,
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mengembangkan komitmen untuk prestasi kerja dan menerapkan
strategi secara operasional kelembagaan.
Upaya mewujudkan visi menjadi realita menuntut kapasitas
kepemimpinan yang kuat dan unggul. Dalah satu keunggulan yang
harus ditampilkan oleh kepala sekolah adalah kemampuan untuk
mewujudkan lembaganya sebagai suatu lembaga pembelajaran yang
berdampak pada rekulturasi sekolah, sehingga sekolah yang awalnya
bersifat

hierarki

dan

birokratis

berubah

cenderung

datar

dan

akomodatif. Berdasarkan indikator dasar dalam melakukan proses
penelitian dapat digambarkan alur kepemimpinan transformasional
sebagai berikut:
Gambar 14: Alur kepemimpinan transformasional SMAN 1 Kuala
Tungkal.

Kepemimpinan Kepala
SMAN 8 Merangin

Proses
(berdasarkan Indikator)

Kepemimpinan
transformasional Kepala
SMAN 8 Merangin

Kemampuan kepemimpinan kepala sekolah tercermin dari
realisasi semua program berdasarkan strategi semua dengan fungsi
dan situasi yang dihadapi. Seorang kepala sekolah sejati dapat
mempengaruhi

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

keinginannya

dalam

perilaku
suatu

orang

keadaan

lain

menurut

tertentu.

Perlu

keinginandiketahui

kepemimpinan merupakan studi yang menunjukkan kompleksitas. Hal

ini terlihat antara lain dari pengertian dan hakekat kepemimpinan, teori
kepemimpiinan serta fungsi atau peran-peran yang dapat dilakukan
oleh seorang pemimpin.
Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat menjadi pelatih civitas akademika. Dalam perannya sebagai
pelatih senantiasa memberikan bimbingan, pelatihan-pelatihan, peranperan

dan

tugas-tugas

kepada

para

bawahan

dalam

proses

mewujudkan mutu pendidikan. Kepala sekolah memberdayakan secara
optimal terhadap potensi-potensi bawahan karena mereka menaruh
kepercayaan serta 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, seminarseminar di diselenggarakan oleh lembaga pendidikan.
Di samping itu, diadakan pendampingan pakar. Dengan cara
sharing lebih baik dan melibatkan ahli dari luar, para bawahan merasa
lebih

dihargai

dan

bertambah

pengetahuannya.

Kemampuan

membimbing, melatih, dan memberdayakan ini juga disebut oleh Nanus
sebagai kemampuan pemimpin visioner dalam menjalankan perannya
sebagai pelatih (coach).230 Demikian juga Aan Komaryiah dan Cepi
Triatna berpendapat bahwa salah satu karakteristik kepemimpinan
transformasional adalah membimbing orang ke arah profesionalisme
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kerja yang diharapkan.231 Kemampuan pemimpin dalam membimbing
dan melatih ini juga sebagai wujud dari pemberdayaan bawahan.
Pembedayaan ini mengindikasikan salah satu karakteristik pemimpin
transformer

sebagaimana

disebut

oleh

Adeyeni

yaitu

pemberdayaan.232Brown dan Anfara yang juga menyebutkan salah satu
karakteristik

kepemimpinan

transformasional

adalah

berencana

melibatkan orang lain.233Tugas melatih dan membimbing ini menurut
Musbikin

merupakan

memberikan

tugas

bimbingan

wajib

kepada

bagi

kepala

Tenaga

sekolah

pendidik,

untuk
Tenaga

kependidikan, dan peserta didik. Bahkan tugas membimbing yang
paling baik adalah dengan memberikan ketaladanan.234
Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dalam penelitian ini juga sebagai motivator bagi civitas
akademika. Kepala sekolah memiliki kemampuan memberikan motivasi
yang bagus. Hal ini dapat ditujukan melalui semangat dia yang kuat dan
visi yang jelas. Dalam mewujudkan mutu pendidikan, motivasi selalu
diberikan baik melalui kata-kata atau lisan, tulisan dan gerakan
termasuk reward. Motivasi yang ditampilkan oleh mereka tampat pada
nasehat-nasehat yang diberikan hampir di setiap pertemuan atau rapat,
tulisan yang terpampang di dinding-dinding tertentu dan di brosurbrosur. Motivasi juga diwujudkan dalam bentuk pemberian reward dan
kesejahteraan.
Kepemimpinan transformasional kepala SMAN 1 Kuala Tungkal
Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat

belum

sepenuhnya

dapat

memberdayakan sekolah unggulan di Provinsi Jambi ini disebabkan
belum melakukan inovasi manajemen sarana prasarana sekolah dan
kesulitan dalam menghadapai tantangan berkaitan dengan kebijakan
231
232

233
234

Aan Komariyah dan Cepi Triatna, Op.Cit., hal. 81-82.
S.L. Adeyeni. Profile of The Succesfull Visionary Leader, Makalah, (Ilorin:
Departement of Bussiness Administration University of Ilorin. tt).
K. Brown dan V. Antara, Op.Cit., hal. 12.
Imam Musbikin, Op.Cit., hal. 110.

penempatan guru yang belum merata sehingga kepala sekolah
kesulitan dalam mendistribusikan jam pelajaran.235 Kepemimpinan
transformasional yang telah dilakukan adalah mengetahui kebutuhan
anggota, punya rasa percaya diri, memiliki komitmen, memahami
kondisi sekolah, menjadi teladan, dan memiliki sensitifitas.
Pemberdayaan Kemampuan pemimpin dalam memberikan
motivasi

menurut

Wajosumidjo

merupakan

salah

satu

tehnik

kepemimpinan, sehingga setiap pemimpin dalam rangka melaksanakan
serangkaian fungi kepemimpinannya, harus menggunakan motivasi. 236
Veithzal Rivai juga menyebutkan ciri-ciri kepemimpinan salah satunya
memiliki kemampuan memotivasi karyawan.237 Musbikin menambahkan
bahwa seorang motivator mesti memiliki strategi yang tepat untuk
memberikan motivasi.238E. mulyasa berpendapat bahwa motivasi dapat
ditumbuhkan dengan cara pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja
yang menyenangkan, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif,
dan penyediaan berbagai sumber belajar.239
c. SMAN 8 Kabupatem Merangin
Kepemimpinan transformasional kepala SMAN 8 Kabupaten
Merangin belum sepenuhnya dapat memberdayakan sekolah unggulan
karena belum adanya komitmen yang dibangun secara bersama, akan
tetapi tetap berusaha menginspirasi dan memotivasi bawahannya
dengan cara sebagai berikut: menyatakan visi yang jelas dan menarik.
Para pemimpin transformasional memperkuat visi yang telah ada.
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. Ini dapat
memberikan makna pada pekerjaan, berfungsi sebagai sumber
235
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keyakinan diri dan memupuk rasa tujuan bersama. Akhirnya visi
membantu tindakan dan keputusan dari setiap anggota organisasi yang
sangat berguna saat orang-orang atau kelompok diberikan otonomi dan
keleluasaan yang cukup besar dalam keputusan mereka.240
Kesuksesan kepala SMAN 8 Merangin tampak dari cara beliau
mengetahui

kebutuhan

anggota,

mempengaruhi

anggota

atau

pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan
dengan memberikan bimbingan, perintah dan menjalin kerja sama, dan
berkoordinasi, konsisten memberikan konstribusi yang efektif, menjalin
dan membangun kerja sama yang baik, merancang dan mengatur
kegiatan dan mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.241
Kepemimpinan kepala SMAN 8 Merangin adalah seorang kepala
sekolah yang transformasional mampu memberikan perubahan dari
potensi (atau mencari potensi) menjadi prestasi bagi sekolah dengan
mengembangkan tujuan secara bersama-sama melalui rasa hormat,
percaya diri, komitmen, berinovasi dan berani menghadapi tantangan.
Dengan indikator idealiced influence, perilaku yang menghasilkan rasa
hormat (respect), rasa perya diri (trust) dari orang yang dipimpinnya.
Saling

berbagi

resiko

melalui

pertimbangan

kebutuhan

para

anggotanya di atas kebutuhan pribadi, mengembangkan visi bersama
antar komunitas lembaga, mendistribusikan peran kepemimpinan,
mengembangkan

budaya

kerja,

melakukan

usaha-usaha

restrukturisasi, memberdayakan anggotanya dan perilaku moral secara
etis serta teladan.
Inspiration motivation,

perilaku yang senantiasa menyediakan

tantangan bagi pekerjaan yang dilakukan anggotanya, menunjukkan
atau mendemonstrasikan komitmen terhadap sasaran organisasi
melalui perilaku yang dapat diobservasi anggotanya, seorang motivator
yang bersemangat untuk terus membangkitkan antusiasme dan
240
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optimisme

anggotanya.

Intelectual

stimulation,

perilaku

yang

mempraktekkan inovasi-inovasi 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 mempelajari dan mempraktekkan
pendekatan baru dalam melakukan pekerjaan.242
Individualized

consideration,

perilaku merefleksikan

dirinya

sebagai seorang yang penuh perhatian dalam mendengarkan dan
menindak lanjuti keluhan, ide, harapan-harapandan segala masukan
yang diberikan anggotanya serta memiliki sensitivitas terhadap
pengembangan lembaga. Kepemimpinan transformasional kepala
sekolah Merangin tampat dari semangat untuk memajukan SMAN 8
Merangin, walaupun banyak tantangan yang dihadapi seperti masih
kurangnya guru dalam pembinaan olimpiade sains, akan tetapi kepala
sekolah tetap semangat untuk melakukan perubahan pola pikir kepada
seluruh warga sekolah agar tetap mempunyai semangat dan komitmen
yang tinggi untuk bersama-sama memajukan sekolah.243
Visi dapat tercapai tidak cukup hanya menyampaikan sebuah
visi yang menarik, pemimpin juga harus meyakinkan pengikutnya
bahwa visi itu memungkinkan dan realistis.sangat penting untuk
membuat hubungan yang jelas anatara visi itu dengan sebuah strategi
yang dapat dipercaya untuk bisa tercapai. Bertindak secara rahasia dan
optimis. Para pengikut tidak akan meyakini sebuah visi kecuali
pemimpinnya mempunyai keyakinan diri dan pendirian. Sangat penting
untuk optimis tentang kemungkinan keberhasilan kelompok itu dalam
mencapai visinya.
Hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMAN 8 Merangin
kepemimpinan transformasional kepala sekolah melakukan inovasi
242
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dalam manajemen sekolah, hal ini tampak dari guru dalam proses
belajar mengajar selalu aktif menyampaikan materinya kepada siswasiswi dengan berbagai pendekatan dalam strategi pembelajaran,
tampat oleh peneliti bahwa kepala SMAN 8 Merangin menekankan
kepada guru untuk membuat perangkat pembelajaran (RPP, program
harian, program bulanan, program semester, program tahunan, kisi-kisi
soal), siswa SMAN 8 Merangin selalu bersemangat dalam mengikuti
proses pembelajaran dengan bimbingan dari para guru.244
Sesuai dengan konsep kepemimpinan transformasional memiliki
indikator: perubah: Kepala SMAN 8 Kabupaten Merangin banyak
memberikan perubahan dari aspek kualitas guru, semangat belajar
siswa, pencapaian prestasi belajar, sekolah melalui kepemimpinan
kepala sekolah mampu mamajukan sekolah dengan penuh semangat
dan optimisme, memiliki sensivitas terhadap pengembangan lembaga
dengan kerja sama yang dilakukan kepala SMAN 8 Kabupaten
Merangin dengan beberapa instansi pemerintah.245Mengembangkan
visi bersama antarkomunitas lembaga dengan sama-sama membangun
SMAN 8 Merangin yang dapat melahirkan tamatan yang beriman,
berilmu serta mampu memberikan perubahan dilingkungan masyarakat,
mendistribusikan
memperhatikan,

peran

kepemimpinan

membimbing,

memberikan

yaitu
solusi,

dengan

aktif

musyawarah,

semangat motivasi kepada warga sekolah.246
Keyakinan, optimisme dan percaya diri seorang pemimpin dapat
ditularkan kepada bawahannya dan untuk meyakinkan apa yang telah
dicapai sejauh ini dan masih banyak lagi yang harus dilakukan. Untuk
menekankan aspek positif dari visi itu daripada halangan dan bahaya
yang akan dihadapi. Keyakinan diperlihatkan baik dalam perkataan
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maupun tindakan. Kurangnya keyakinan diri tercermin dalam bahasa
yang tentatif dan beberapa isyarat nonverbal.
Memperlihatkan

keyakinan

terhadap

pengikut.

Pengaruh

memberikan motivasi dan sebuah visi bergantung pada batasan di
mana

bawahan

yakin

akan

kemampuan

mereka

untuk

mempercayainya. Orang akan memiliki kinerja yang lebih baik saat
seseorang pemimpin memiliki harapan yang tinggi bagi mereka dan
memperlihatkan keyakinan terhadap mereka.
Mempunyai tindakan dramatis dan simbolis untuk menekankan
nilai-nilai penting. Sebuah visi diperkuat dengan perilaku kepemimpinan
yang konsisten dengannya. Perhatian akan nilai atau sasaran
diperlihatkan dengan cara bagaimana seorang menejer menghabiskan
waktunya dengan keputusan alokasi sumber daya yang dibuat saat
pertukaran antar sasaran dengan pertanyaan yang ditanyakan menejer
dan dengan tindakan yang dihargai oleh menejer tersebut. Tindakan
simbolis

untuk

mencapai

sebuah

sasaran

penting

atau

mempertahankan sebuah nilai penting akan lebih mudah memberikan
pengaruh saat menejer itu membuat resiko kerugian pribadi yang cukup
besar.
Memimpin dengan memberikan contoh, tindakan berbicara lebih
keras daripada perkataan. Salah satu contoh seorang pemimpin dapat
mempengaruhi komitmen bawahan adalah dengan menetapkan sebuah
contoh perilaku yang dapat dijadikan contoh dalam berinteraksi
keseharian dengan bawahannya. Memimpin dengan memberikan
teladan terkadang disebut perbuatan model peran. Nilai-nilai yang
menyertai seorang pemimpin harus diperliihatkan dalam perilakunya
sehari-hari, dan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat
diperlukan. Memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk
mencapai

visi

itu.

Sebuah

bagan

penting

dari

kepemimpinan

transformasional adalah memberikan kewenagan kepada orang-orang
untuk mencapai visi itu.247
Pemberian kewenangan itu berarti mendelegasikan kewenagan
untuk keputusan tentang bagaimana melakukan pekerjaan kepada
orang-orang dan tim. Ini berarti meminta orang untuk menentukan
sendiri cara terbaik untuk menetapkan strategi dan sasaran yang ingin
dicapai. Mendorong bawahan untuk mengusulkan solusi terhadap
masalah jika mereka datang kepada anda untuk meminta bantuan, dan
ini berarti mendukung bawahan yang memegang tanggung jawab untuk
menyelesaikan

masalah

itu

sendiri

walaupun

mereka

tidak

melakukannya dengan cara yang sama dengan pemimpinnya.
Kepala SMAN 8 Kabupaten Merangin telah aktif dan optimis
dalam menjalankan peran-peran yaitu: Penentu arah, perancang, agen
perubahan, pelatih, motivator, pemberi solusi, dan teladan. Peran-peran
tersebut

dilakukan

sebagai

upaya

ke

arah

yang

lebih

baik

(bertransformasi) melalui cara-cara: Sharing vision, menyusun strategi,
membuat

perubahan,

memberikan
hambatan,

motivasi,
menyiasati

memberdayakan
inspiratif,
peraturan,

potensi

menjalin
dan

yang

kerjasama,

menjadi

dimiliki,

mengatasi

teladan.

Dalam

prosesnya, ia selalu menjalankan perannya dengan karakter integritas.
Dengan demikian kepala SMAN 8 Kabupaten Merangin berhasil
meningkatkan mutu pendidikan yang meliputi mutu akademik maupun
non akademik, begitu pula input, proses, dan outputnya. Berdasarkan
indikator dasar dalam melakukan proses penelitian dapat digambarkan
alur kepemimpinan transformasional sebagai berikut:248
Gambar 15: Alur kepemimpinan transformasional SMAN 8 Kabupaten
Merangin

Kepemimpinan Kepala
SMAN 8 Merangin
247
248

Proses
(berdasarkan Indikator)

Kepemimpinan
transformasional Kepala
SMAN 8 Merangin
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Kepala SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin dalam
memberdayakan sekolah unggulan juga memiliki: 1) idealiced influence
yaitu memiliki perilaku rasa hormat (respect) dan rasa percaya diri
(trust) dari orang yang dipimpinnya, 2) inpirational motivation, mereka
memiliki perilaku yang senantiasa menyediakan tantangan pekeraan
bagi staf dan sorang motivator yang bersemangat untuk terus
membangkitkan

antusiasme

dan

optimisme

staf,

3)

intelectual

stimulation yaitu mereka meperaktekkan inovasi-inavasi, dan 4)
individualized consideration, mereka merefleksikan dirinya sebagai
seorang yang penuh perhatian dalam mendengarkan dan menindak
lanjuti keluhan, ide, harapan-harapan dan segala masukan yang
diberikan stafnya.249
Pemimpin transformasional dapat memberikan warna atau
perubahan serta memiliki integritas keagamaan yang baik sebagai
sermin dari sikap dalam kehidupan di sekolah. Dengan penerapan
seperti

yang

dilakukan

oleh

Rasulullah

SAW

yaitu:

1)

visi

kebesaran/kegungan, pemimpin yang transformasional harus memiliki
visi yang merupakan tujuan besar yang harus diperjuangkan dan
dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan, 2) misi agung di muka
bumi sebagaimana Rasulullah SAW. Untuk mewujudkan visi harus ada
misi yang menjadi uraian apa saja yang harus dilakukan dan menjadi
indikator keberhasilan pencapaian visi, 3) tujuan, sasaran dan target
yang telah dicapai dalam menyampaikan risalah Islam yang dilakukan
oleh Rasulullah SAW. Hal ini dapat diterapkan oleh pemimpin
transformasional bahwa ketika merencanakan suatu program harus

249

Hasil Observasi di SMAN 8 Kabupaten Merangin, 9 Agustus 2017

memilki sasaran dan pencapaian target bukan hanya sekedar bekerja
tanpa adanya arah dan tujuan, 4) rencana tindakan yang telah dibuat
dengan matang , dan ajaran untuk membangun suatu lembaga dalam
hal ini sekolah dengan baik dan bermanfaat, 5) menjadi teladan
sebagai model untuk melakukan transformasional, 6) memilki integritas
kepribadian muslim yaitu fatanah (cerdas) memiliki kemampuan
pendidikan dan pengalaman yang baik, siddiq (benar) atau mampu
bersikap jujur, amanah (bertanggung jawab) dengan apa yang sudah
dilakukan dan memperjuangkan amanah untuk mencapai perubahan
yang baik, tabligh (menyampaikan) kebenaran dan mencegah kepada
yang mungkar.
Kepala SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin menjalankan
perannya sebagai pemimpin transformer yang memberikan perubahan
dalam aspek proses belajar mengajar, prestasi belajar para siswa di
sekolah, mengikuti kegiatan ekskul di luar sekolah, peningkatan kualitas
mengajar guru melalui kegiatan ilmiah, peningkatan fasilitas sekolah
sebagai penunjang keberhasilan belajar mengajar, menjalin kerja sama
yang baik secara internal di dalam sekolah dan eksternal di luar
sekolah. Memberdayakan potensi yang ada di sekolah, menegakkan
disiplin kepada seluruh warga sekolah.
Pemberdayaan sekolah unggulan tidak terlepas dari peran
seorang pemimpin yang transformasional yang dilakukan oleh kepala
SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin yaitu: Penentu arah
(direction setter), perancang (designer), agen perubahan (agen of
change), pelatih (coach), motivator, juru bicara (spokesperson),
pemberi solusi (problem solver), dan teladan (modelling). Peran
tersebut dijalankan secara aktif dan optimal dan berkarakter integritas
religius dalam mewujudkan pemperdayaan sekolah unggulan dengan
melalui cara-cara: (sharing vision), menyusun strategi, membuat

perubahan, memberdayakan potensi yang dimiliki sekolah, memberi
motivasi, inspiratif, dan menjadi teladan (uswatun hasanah).
Hasil

analisis

penelitian

transformasional kepala

menunjukkan

bahwa

sekolah menengah

kepemimpinan

atas negeri belum

sepenuhnya dapat memberdayakan sekolah unggulan di Provinsi
Jambi yang ada di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8 kabupaten Merangin
akan tetapi sebagai kepala sekolah unggulan telah berupaya
menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang transformasional
dengan

melakukan

perubahan

dalam

memberdayakan

sekolah

unggulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 18 : Matrik perbandingan kepemimpinan transformasional kepala
sekolah menengah atas negeri belum sepenuhnya dapat
memberdayakan sekolah unggulan di provinsi Jambi
No
1

2

Nama
Indikator kepemimpinan
SMAN
transformasional
SMAN 1  Tahu kebutuhan anggota
Kota Ja
 Percaya diri
mbi
 Komitmen
 Berinovasi manajemen
sekolah (sarana)
 Tahu kondisi sekolah
 Menjadi teladan
 Berani
menghadapi
tantangan
 Memiliki sensitifitas
Tahu kebutuhan anggota
Percaya diri
Komitmen
Berinovasi manajemen
sekolah (sarana)
Tahu kondisi sekolah
Menjadi teladan
Berani
menghadapi
tantangan
Memiliki sensitifitas

 Komitmen
 Perbaikan mutu
 Efektivitas
manajemen
 Profesionalisme
 tenaga pendidik
dan
kependidikan

SMAN 8  Tahu kebutuhan anggota
Merangin  Percaya diri
 Komitmen

 Komitmen
 Perbaikan mutu
 Efektivitas

SMAN 1
Kuala
Tungkal










3

Indikator
pemberdayaan
 Komitmen
 Perbaikan mutu
 Efektivitas
manajemen
 Profesionalisme
tenaga pendidik
dan
kependidikan

Keunggulan
 Input, proses,
output,
dan
outcome
 Akreditasi “A”
 Menjadi
sekolah rujukan
 Konsistem
dengan
kurikulum 2013
 Input, proses,
output,
dan
outcome
 Akreditasi “A”
 Menjadi
sekolah
rujukan
 Konsistem
dengan
kurikulum 2013
 Input, proses,
output,
dan
outcome

 Berinovasi manajemen
manajemen
sekolah (sarana)
 Profesionalisme
 Tahu kondisi sekolah
tenaga pendidik
 Menjadi teladan
dan
 Berani
menghadapi
kependidikan
tantangan
 Memiliki sensitifitas

Gambar 16

 Akreditasi “A”
 Menjadi
sekolah
 rujukan
 Konsistem
dengan
kurikulum 2013

: Grafik perbandingan kepemimpinan transformasional
kepala sekolah menengah atas negeri belum
sepenuhnya dapat memberdayakan sekolah unggulan
di provinsi Jambi.
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2. KEPEMIMPINAN

Tahu
kondisi
sekolah
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TRANSFORMASIONAL

Berani
Memiliki
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SMAN 8 Merangin

KEPALA SEKOLAH

MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN DI PROVINSI JAMBI
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi yang ada di SMAN 1 Kota Jambi,
SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8
Kabupaten Merangin sebagai berikut:
a. Sharing Vision
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri unggulan di
vision, kepada

Provinsi Jambi dijalankan melalui cara sharing

seluruh civitas akademika dan stakeholder. Kepala

sekolah memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikannya didasari

oleh nilai-nilai dan keyakinan serta pemahaman yang utuh tentang visi.
Mereka mengomunikasikan visi Melalui lisan dan tulisan.250
Menurut David Hakla, yang dikutif oleh Sudarwan Danim,
mengatakan bahwa seorang pemimpin dengan visi yang jelas
memahami gambaran akan arah mana dan ingin menjadi seperti apa
organisasi ke depan, serta bagaimana mencapainya. Pemimpin tidak
cukup hanya bervisi, tetapi juga harus bisa bebagi dan bertindak
berdasarkan visi itu. Dengan kata lain, seorang pemimpin sekolah yang
sukses mempunyai visi yang jelas dapat dikomunikasikan dengan
pihak-pihak lain.251
b. Menyusun Strategi
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi dengan cara menyusun rencanarencana strategi. Mereka memiliki ide-ide dan konsep-kensep yang
cemerlang ingin diwujudkan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan. Untuk mewujudkan ide-ide itu mereka membentuk tim yang
akan diajak bermusyawarah dengan mengomunikasikan ide-idenya.
Tim yang sudah dibentuk dikumpulkan dan diajak rapat bersama.
Mereka mengawali pertemuan dengan mengevaluasi dan menganalisis
situasi dan potensi untuk mencari titik kelemahan dan kekuatan yang
ada.
Dengan demikian mereka bisa menentukan rencana-rencana
strategis yang tepat untuk mewujudkan sekolah unggulan. Setiap
sekolah memiliki rencana-rencana strategis khusus yang merupakan
hasil dari pemahaman mereka terhadap konteks khusus di sekolah
mareka masing-masing.
Di SMAN 1 Kota Jambi dilakukan identifikasi, maka ditemukan
beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dalam mewujudkan sekolah
unggulan antara lain mengupayakan peningkatan mutu guru dan
250
251
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pegawai, input siswa yang berkualitas, mengintegrasikan kurikulum,
mengembangkan metode pembelajaran, melengkapi media dan sarana
prasarana, meningkatkan penilaian dan evaluasi hasil belajar, dan
menata administrasi.252
Sementara itu, di SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat yang dilakukan adalah memperioritaskan programprogram yaitu meningkatkan kualitas guru dan pegawai, input yang
berkualitas, dan sistem yang unggul dan kompetitip.253 Di SMAN 8
Merangin yang menjadi perioritas adalah bagaimana para guru bisa
menjalankan tugasnya dengan baik, mempersiapkan peserta didiknya
untuk masuk ke perguruan tinggi yang terakreditasi “A”. Di samping itu
mengutamakan siswa yang masuk di SMAN 8 Merangin melalui proses
seleksi yang ketat, sehingga input yang baik, prosesnya juga baik akan
menghasilkan output yang unggul dan dapat bersaing dengan sekolahsekolah yang lain.254
Kepemimpinan ketiga kepala sekolah dalam menyusun rencana
strategis didefinisikan oleh Mauriel sebagai orang yang mempunyai visi
yang jelas, pendengan yang sensitif dan efektif bagi pengikutpengikutnya, dan seorang analis dan penilai setuasi di mana si
pemimpin tersebut menjalankan kepemimpinannya.255 Ketiga kepala
sekolah dari hasil observasi ini tampak menunjukkan kualitas-kualitas
tersebut. Mereka juga tampak melangkah lebih jauh pada sejenis
proses kepemimpinan transformasional yang secara umum telah
mereka bangun, mereka implementasikan, dan mereka evaluasi
bersama dengan anggota-anggota komunitas sekolah lainnya.256 Ketiga
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kepala sekolah tersebut dilandasi oleh kecerdasan ruhani telah mampu
menyusun rencana-rencana yang bagus.
c. Melakukan Perubahan
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi yakni SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1
Kuala Tungkal, SMAN 8 Kabupaten Merangin dari hasil penelitian ini
melakukan pemberdayaan
Perubahan-perubahan

yang

berupa membuat perubahan-perubahan.
dilakukan

adalah

upaya

perbaikan

terhadap seluruh sistem yang ada. Mereka menghasilkan keputusankeputusan untuk memperbaiki organisasi. Perubahan yang dilakukan
sangat mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi-potensi
maupun sumber-sumber kekuatan dan keunggulan yang ada. Mereka
juga sangat mempertimbangkan lingkungan eksternal.
Perubahan-perubahan yang dilakukan kepala SMAN 1 Kota
Jambi lebih kepada upaya perbaikan terhadap seluruh sistem
administrasi dan manajemen serta sumber-sumber daya. Hal ini karena
sebelumnya, SMAN 1 Kota Jambi sudah memiliki keunggulan sehingga
hanya perlu pengembangan dan peningkatan. Kemampuan pemimpin
dalam membuat perubahan yang mampu menjalankan peran sebagai
agen perubahan. Dengan kata lain, kemampuan untuk melakukan
perubahan disebut sebagai pemimpin transformasional yang mampu
menjadi agen perubahan yang unggul. Di dalam Islam, Allah SWT,
telah memerintahkan hamba-Nya untuk selalu melakukan perubahan
dengan usaha yang sungguh-sungguh, karena jika manusia tidak mau
berusaha untuk mengubah nasibnya ke arah yang lebih baik, maka
Allah juga tidak akan mau mengubah nasib mereka. Firman Allah SWT
dalam Al-Qur’an berikut ini:

   



   
     




   
   
      
)١١ :  (الرعد   
Artinya:

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu
mejaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka
menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak
akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan mereka sendiri, dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak
ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi
mereka selain Dia (QS. Ar-Ra’d/13: 11).257

d. Peningkatan Potensi Akademik
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi berusaha meningkatkan potensi
akademik. Dalam meningkatkan potensi akademik, mereka melakukan
bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan pengarahan secara intensif dan
berkesinambungan.

Mereka

mengembangkan

profesionalisme

bawahan supaya dapat diberdayakan secara optimal sebagai kemajuan
organisasinya. peningkatan dilakukan dengan memberikan peran-peran
yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Kepala SMAN 1 Kota Jambi dapat memberdayan bawahan
dilakukan dengan pembinaan internal, yaitu sharing dan melibatkan
pihak eksternal berupa pendampingan pakar. Demikian pula di SMAN 1
Kuala

Tungkal

Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat.

Adapun

pemberdayaan di SMAN 8 Kabupaten Merangin lebih demokratis
karena memberikan kebebasan kepada bawahan untuk berpartisipasi
dalam pemikiran.
Kemampuan ketiga kepala sekolah dalam peningkatan potensi
akademim
merancang

257

sekolah
peluang

unggulan
untuk

dipandang
orang

Departemen Agama RI, Op.Cit., hal. 250

lain

sebagai

kemampuan

(bawahan)

untuk

mengembangkan kecakapan berpikir dan menerapkannya di dalam
praktek. peningkatan berarti membantu orang lain (bawahan) agar
berpengalaman,

tahu,

dan

mengerjakan

sesuatu

dengan

berbeda.258Kemampuan memberdayakan disebut sebagai salah satu
kunci kepemimpinan yang sukses. Ia melanjutkan bahwa dalam
memberdayakan

bawahan

dilakukan

dengan

memberikan

apresiasi/pujian serta ucapan terima kasih di setiap kesempatan,
melakukan pendekatan yang baik, dan memberikan perhatian. Dengan
cara demikian, para bawahan akan terasa dihargai dan diperhatikan
sehingga mereka dapat bekerja secara optimal.259
e. Motivasi Inspiratif
Memberi motivasi inspiratif. Ketiga kepala sekolah dalam
penelitian ini sangat pandai memberikan motivasi. Peran sebagai
motivator benar-benar dijalankan secara optimal. Dalam memberikan
motivasi, mareka memiliki strategi yang unik. Motivasi yang diberikan
dapat menggugah jiwa dan menginspirasi sivitas akademika. Motivasi
inspiratif yang diberikan kepala SMAN 1 Kota Jambi yang paling
tampak antara lain dengan nasihat-nasihat rasional dan menyemangati,
memberikan penghargaan, dan contoh yang baik. Sementara itu,
motivasi yang dilakukan kepala SMAN 1 Kuala Tungkal adalah nasihatnasihat

yang menggugah

yang dilakukan

secara

intensif

dan

berkesinambungan, pemberian penghargaan yang tinggi, hukuman
yang humanis dan mendidik.
Kemampuan mereka dalam memberi motivasi sebagai sebuah
modal

kepemimpinan

Kemampuan

memberi

kepala

sekolah

motivasi

sangat

yang

transformasional.260

mendukung

efektivitas

kepemimpinan karena mereka mampu mendorong kemajuan dan
menetapkan pergerakan orang-orang dan aktivitas-aktivitas untuk
258
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kemajuan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membangun
otivasi. Untuk membangun motivasi, kepala sekolah harus memiliki
strategi-strategi yang tepat. Supaya efektif, salah satu strategi adalah
memberikan motivasi dengan cara memberikan penghargaan dan
insentif. Penghargaan ini mendorong munculnya perilaku positif dan
dalam beberapa hal mengubah perilaku guru, karyawan, dan peserta
didik.
f. Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi sesuai denga visinya juga
membangun jaringan kerja sama yang kuat. Masing-masing sekolah
memiliki jaringan dan memiliki keunggulan yang baik untuk melakukan
kerja sama dengan stakeholder baik vertikal maupun horizontal,
dengan masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, baik nasional
maupun internasional. Hal ini tampat pada kepercayaan yang penuh
dari berbagai perguruan tinggi. Kepala SMAN 1 Kota Jambi dalam
membangun jaringan dan melakukan kerja sama dilakukan dengan
berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan sivitas akademika
dan stakeholder. Ia melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka
dan menciptakan suasana supaya mereka tidak takut kepada
pemimpin, supaya mereka dekat dengan pemimpin, dan merasa
mendapat perhatian dan kasih sayang. Ia juga menampung semua
keluhan

dan

masukan

bawahan.

Dengan

demikian

dalam

berkomunikasi dengan pihak eksternal ia lakukan terhadap instansi
vertikal, dan horizontal.261
Sementara itu, kepala SMAN 1 Kuala Tungkal di samping ia
memiliki kepandaian dalam membangun komunikasi dengan para
bawahan, juga lihai dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak lain.
Kepandaiannya dalam membangun komunikasi dengan internal tampat
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pada loyalitas dan keikhlasan bawahan dalam berjuang bersama
mewujudkan sekolah unggulan. Para bawahan menganggap kepala
sekolah merupakan orang yang sangat dekat dan memperhatikan
mereka. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan demi meningkatkan
kualitas guru dan karyawan selalu dikemas dengan komunikatif yang
membuat mereka terbina d dijunjung tinggi. Demikian pula komunikasi
yang dibangun dengan pihak eksternal dilakukan dilakukan kepada
instansi vertikal, yaitu Diknas dan kampus-kampus ternama.262
Hubungan yang baik juga terjalin dengan instansi horizontal
seperti lembaga-lembaga swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat
sekitar. Hal ini menunjukkan adanya kepampuan yang baik pemimpin
dalam menjalin hubungan vertikal dan horizontal. Dengan hubungan
dan komunikasi yang baik ini, kepala sekolah mudah mengundang
mereka untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para guru
dan karyawan yang dipimpinnya dan marealisasikan semua program
yang telah direncanakan.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa, kepala sekolah dalam
menjalin kerja sama ini berarti kemampuan dalam berkomunikasi dan
berinteraksi yang dapat diindikasikan sebagai kunci kepemimpinan
transformasional

yang

sukses.

Sebagai

salah

satu

syarat

kepemimpinan yang efektif, yaitu mampu memanfaatkan lingkungan
secara maksimal dan hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi.
Kemampuan pemimpin mengadakan kerja sama juga merupakan
bagian dari peran pemimpin transformasional sebagai juru bicara
(spokesperson). Pemimpin-pemimpin sekolah yang sukses mampu
membangun jaringan sekolah yang bermakna. Mereka akrab dengan
gagasan jaringan, aliansi stakeholder, dan kemitraan kreatif. Tidak
diragukan lagi bahwa ketiga kepala sekolah ini mampu membangun
kerja sama dengan pihak internal dan eksternal secara maksimal.
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g. Mengatasi Hambatan
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi dalam mengatasi hambatan, ketiga
sekolah menengah atas negeri dari hasil penelitian ini memiliki
kemampuan yang baik. Menyadari bahwa setiap kemajuan pasti ada
hambatan. Hambatan bukan untuk dihindari, melainkan harus diatasi.
Kemampuan mereka dalam mengatasi hambatan tampak pada caracara yang ditempuh ketika hambatan itu datang. Ketiga kepala sekolah
sama-sama melakukan pendekatan humanis dan uswah dalam
menyelesaikan masalah. Dengan pendekatan tersebut, mereka merasa
lebih dekat kepada pemimpin dan tidak merasa takut. Namun, masingmasing

kepala

sekolah

juga

memiliki

cara

berbeda

dalam

menyelesaikan masalah.
Seperti apa yang dilihat peneliti dari kepala SMAN 1 Kota Jambi
dalam mengatasi hambatan lebih menggunakan pendekatan logika dan
demokratis.263 Dia memberikan penjelasan-penjelasan yang logis
didukung dengan fakta-fakta yang ada sehingga dapat diterima secara
rasional pula. Selain itu, dia menggunakan cara demokratis dengan
mengajak mereka bermusyawarah untuk memecahkan masalah
bersama. Cara lain adalah dengan menggunakan peraturan yang
berlaku dan ketegasan. Cara ini ditempuh manakala pelanggaran
dilakukan babarapa kali.
Sementara itu, kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

dalam mengatasi hambatan lebih memakai

pendekatan personal, dan memberikan hukuman yang mendidik.
Pendekatan-pendekatan tersebut dirasa lebih humanis karena dengan
mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan sehingga orang yang
bersalah menjadi jera dan ikhlas berubah menjadi lebih baik tanpa
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merasa tersinggung.264 Demikian pula ketika menghadapi hambatanhambatan eksternal, ketiga kepala sekolah menjadikan hambatanhambatan itu sebagai sebuah tantangan yang bisa membawa kepada
kemajuan jika dapat diatasi dengan usaha maksimal dan kreativitas.
Kemampuan kepala sekolah dalam mengatasi hambatan disebut
dengan

kepemimpinan

transformasional

dalam

mengubah

iklim

organisasi. Orang yang mampu mengatasi hambatan adalah orang
yang

kreatif

membutuhkan

karena

untuk

kreatifitas

menghilangkan

berfikir.

Pemimpin

hambatan
sebagai

sangat

penghilang

hambatan harus bisa menjadi juru penengah (mediator) dalam setiap
hambatan yang dihadapi.
Dalam Islam dikatakan bahwa setiap kemajuan disertai dengan
hambatan, hambatan adalah ujian dan tantangan untuk meraih
kesuksesan. Oleh karena itu, hambatan harus dihadapi dengan sabar.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an sebagai berikut:



  



  
  
)١٥٥ : (البقرة
Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan
buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orangorang yang sabar. (QS. Al-Baqarah/2: 155).265
Hambatan juga harus dihadapi dengan ikhtiar maksimal mencari
solusi yang paling tepat, sebagaimana firman Allah SWT sebagai
berikut:
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)١٣٥: (االنعام 
Artinya: Katakanlah (Muhammad) wahai kaumku, berbuatlah sepenuh
kemampuamu, akupun berbuat demikian. Kelak kamu akan
mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di
akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak
akan beruntung. (QS. Al-An’am/6: 135).266

h. Menyiasati Peraturan
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi yang ada pada tiga sekolah
menengah atas negeri dari hasil penelitian ini dapat menyiasati
peraturan karena mereka selalu berfikir di atas standar. Mereka selalu
tidak puas dengan prestasi yang ada. Mereka juga tidak suka dengan
keadaan yang statis. Oleh karena itu, mereka melakukan lompatanlompatan strategis dan mencari peluang ditengah-tengah kesempitan.
Mereka juga sangat berani mengambil langkah inovatif, mengubah
paradigma lama, dan menciptakan strategi yang diluar kebiasaan.
Seperti yang dilakukan kepala SMAN 1 Kota Jambi yang mengubah
kebiasaan berpikir dan bertindak tanpa dasar menjadi paradigma
berpikir

ilmiah

dan

demokratis.267

Juga

keberaniannya

dalam

mengambil tindakan dengan menyiasati peraturan ketika menghadapi
masalah anak-anak pejabat berkemampuan rendah yang masuk
sekolah melalui jalan belakang sehingga dia harus membuat payung
hukum.
Adapun kemampuan dalam menyiasati peraturan yang dilakukan
oleh kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
266
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dan Kepala SMAN 8 Kabupaten Merangin mengubah paradigma lama
menjadi kebiasaan yang perlu cara inovatif. Melakukan lompatanlompatan strategis dan mencari peluang yang strategis sehingga apa
yang menjadi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah
dapat menjadi acuan yang bisa diterapkan dalam aktifitas sehari-hari
agar sekolah tetap berjalan segaimana mestinya.268 Kemampuan
pemimpin dalam menyiasati peraturan ini menurut Rivai membutuhkan
kreativitas berpikir dan piawai mencari pemecahan masalah dengan
imajinasi dan inovatif.269 Mereka juga tergolong sebagai pemimpin yang
bertindak diluar kotak (out of the box) dan cermat mengambil resiko.
Sebagai pemimpin yang yang berani bertanggung jawab dan memikul
beban karena ia memiliki kesadaran moral yang tinggi. Pemimpin
demikian memiliki kemampuan cepat ketika memecahkan masalah
karena pemikiran mereka luas dan cerdas, sistematik, dan melihat
gambaran besar terhadap seluruh sistem.
i. Menjadi Teladan
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi sebagai realisasi dari peran model,
ketiga kepala sekolah dari hasil penelitian ini harus bisa menjadi
uswah/teladan. Ketiga kepala sekolah tersebut menyadari bahwa
mereka adalah figur utama yang selalu dilihat dan ditiru dalam setiap
gerak langkahnya, baik ucapan, sikap, dan perilakunya dalam
kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka menunjukkan cara-cara
yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik dengan memberi contoh.
Keteladanan yang dilakukan oleh Kepala SMAN 1 Kota Jambi
tampak ucapannya yang ramah dengan orang lain dan menebar
senyum, sikap dan perilakunya yang tegas, disiplin beribadah dan
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bekerja, keluhuran budi pekertinya.270 Demikian pula keteladanan yang
dilakukan oleh kepala SMAN 1 Kuala Tungkal dan SMAN 8 Merangin
sangat tampak pada cerminan akhlak mulia, tutur kata yang santun,
sangat menghormati dan menghargai tamu, penuh kasih sayang, sikap
dan perilaku positif yang banyak menjadi inspirasi bagi orang lain
terutama semangat yang tinggi.271
Pemimpin yang sukses tidak hanya berpikir, tetapi juga
memberikan keteladanan. Kepala sekolah yang selalu menjadi contoh
yang baik bagi bawahannya akan menjadi salah satu modal utama bagi
terlaksananya manajemen sekolah yang efektif. Pemimpin yang
transformasional harus berorientasi pada aksi (action). 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 SWT berikut ini:

    
   





   
)٢١ : (االحزاب
Artinya: Telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh/teladan yang baik
bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, dan
kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah
( QS. Al-Ahzab/33: 21).272
Dengan keteladanan Rasulullah SAW telah mampu mengubah
masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat berperadaban Islam. Dia
tidak banyak berkata, tetapi banyak berbuat. Rasulullah merupakan
figur yang tak tertandingi dalam
270
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memberikan keteladanan. Keteladanan dalam memimpin organisasi
sangat dibutuhkan agar visi dan misi organisasi dapat dicapai bersama.
Oleh karena itu, kalau sekolah sebagai lembaga pendidikan yang
mendidik anak bangsa sangat perlu keteladanan menjadi tolak ukur
bagi setiap pemimpin pendidikan terutama sekolah.
Dari penjelasan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa ketiga
sekolah menengah atas negeri unggulan alam pemberdayaan sekolah
unggulan dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin berkarakter
integritas religius dengan indikator: (1) sharing vision, (2) menyusun
strategi, (3) membuat perubahan, (4) memberdayakan, (5) memberi
motivasi inspiratif, (6) menjalin kerja sama, (7) mengatasi hambatan, (8)
menyiasati peraturan, (9) menjadi uswah/contoh. Jika digambarkan
adalah sebagai berikut:
Gambar 17: Temuan penelitian kepemimpinan transformasional kepala
sekolah menengah atas negeri unggulan.

3. PEMBERDAYAAN

SEKOLAH

MENENGAH

ATAS

NEGERI

UNGGULAN DI PROVINSI JAMBI
Pemberdayaan sekolah menengah atas negeri unggulan di
Provinsi

Jambi

yang

telah

dilakukan

oleh

kepemimpinan

transformasional kepala sekolah sebagai berikut:
a. Membangun Komitmen Bersama Agar Tetap Menjadi Sekolah
Unggulan di Provinsi Jambi
SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin sebagai
sekolah unggulan di Provinsi Jambi yang dapat diberdayakan oleh
kepala sekolah. Pemberdayaan sekolah unggulan khususnya di
Provinsi Jambi dikarenakan adalah komitmen yang kuat dan tulus dari
kepala sekolah dan pegawai lainnya untuk membangun sekolah yang
unggul.
Melalui pengamatan yang peneliti lakukan di SMAN 8 Merangin,
terlihat kegelisahan beberapa orang yang konsen dengan keadaan
sekolah unggul yang sedang berjalan saat ini, menjadikan mereka
terpacu dan berniat untuk memulai membangun komitmen bersama,
untuk mengubah keadaan ini menjadi lebih baik dan tetap unggul.
sehingga niat mereka terus diapayakan untuk mewujudkan komitmen.
Membangun sekolah yang dapat menjadikan peserta didik mempunyai
pendidikan yang bermutu di bidang pelajaran umum dan agama,
mempunyai akhlak yang baik pengamalan agama yang kuat.273
Hasil pengamatan peneliti di SMAN 1 Kota Jambi, sekolah
tersebut berdiri dan dapat diberdayakan oleh kepala sekolah dan
anggotanya, karena memang niat tulus dan komitmen yang kuat dari
pimpinan yaitu kepala sekolah yang kuat untuk memberdayakan SMAN
1 Kota jambi agar tetap menjadi sekolah unggulan. 274 Sebagaimana
juga berdayanya SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
273
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Barat, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, juga ditemukan karena
komitmen yang baik dan upaya yang kuat dari kepala sekolah, dalam
memberdayakan SMAN tersebut.275 Tidak begitu jauh berbeda dengan
SMAN 8 Kabupaten Merangin yang selalu berupaya membangun
komitmen untuk memajukan dan memberdayakan sekolah yang
dipimpinnya.
Dalam Islam komitmen dengan diawali niat yang baik kemudian
dibarengi dengan upaya yang sungguh

mewujudkan niat yang baik

tersebut, pasti Allah akan memberi ganjaran yang berlipat ganda.
Sebagaimana firman Allah SWT dana Alquran sebagai berikut:




   
  




)١٦٠ :  (االنعام   
Artinya : Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh
kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan
dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun
tidak dirugikan (dizalimi). (QS. Al-an’am/6: 160).276
Dari data dan keterangan ayat di atas, dapat dianalisa bahwa
SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin

mampu untuk

diberdayakan, karena adanya komitmen yang dibarengi niat tulus dan
upaya yang dilakukan pihak pimpinan untuk memberdayakan sekolah
tersebut menjadi sekolah yang unggul, sebagai tempat pendidikan
anak-anak bangsa penerus cita bangsa. Dan warisan pendidikan ini
menjadi amal jariah bagi mereka, dan Allah juga memberikan pahala
yang berlipat ganda, yang dapat berguna untuk mereka baik di dunia
maupun di akhirat.
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b. Menampung

Aspirasi

Masyarakat

Dalam

Perbaikan

Mutu

Berkelanjutan
Keresahan sebagian anggota masyarakat tentang keadaan
perilaku anak pada saat ini, yang sudah banyak dipengaruhi oleh
kemajuan zaman dan komunikasi, dikarenakan sistem pendidikan yang
ada saat ini belum dapat menjawab tantangan yang terjadi saat ini,
terutama tantangan akhlak dan perilaku anak. Dengan keadaan ini
sebagian masyarakat yang konsen dengan pendidikan dan akhlak
anaknya berupaya mencari sekolah yang dapat mem back up keadaan
ini.
Adanya SMAN unggulan ini, merupakan alternatif solusi
sebagian masyarakat, yang menginginkan adanya sebuah institusi
pendidikan yang berkomitmen dalam sistemnya, dan bertujuan agar
peserta didiknya mempunyai kompetensi serta dapat menjawab
tantangan yang terjadi saat ini, sehingga mampu melahirkan generasi
muda

yang

berilmu,

berwawasan

luas

dan

bermanfat

bagi

ummat. Dengan tujuan menciptakan siswa yang memiliki kecerdasan
intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual yang tinggi
serta kemampuan untuk beramal yang baik.
Berdasarkan pengamatan peneliti, ada kegelisahan beberapa
orang tua dan siswa yang ada di Jambi, di mana mereka melihat
fenomena keberadaan

proses pendidikan dan hasil outputnya,

khususnya pendidikan menengah yang ada sekarang, yang menurut
mereka belum memenuhi harapan yang ingin dicapai. Banyak anakanak yang sekolah di sekolah umum mempunyai perilaku dan akhlak
yang tidak sesuai, pendidikan agamanya yang sangat kurang, mereka
tidak bisa mengaji, dan lainnya, di samping itu

banyak juga nilai

akademiknya yang belum memenuhi harapan, sering terlihat mereka
pulang cepat, dan

ini juga yang membuat para orang tua gelisah

dengan pendidikan anaknya, kalau yang mempunyai kemampuan
ekonomi, tentunya mereka memasukkan anaknya sore ke lembaga

kursus dan bimbingan belajar, khususnya anak yang duduk di kelas
dua belas.277
Dari aspirasi fenomena seperti ini maka peneliti melihat,
beberapa orang tua siswa, berupaya untuk memberdayakan lembaga
pendidikan,

agar

mengubah

sistem

dapat

memenuhi

pendidikan

yang

aspirasi

masyarakat,

dilakukan

sehingga

untuk
dapat

meningkatkan pendidikan yang lebih baik dan unggul dapat mencapai
tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan sebagaimana terlihat, SMAN
unggulan ini sudah banyak diminati oleh masyarakat, sistem pendidikan
dan kegiatan pendidikan yang berjalan di sana, banyak memberikan
kepuasan bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di SMAN
unggulan, dimana para orang tua memang mencari tempat pendidikan
yang sesuai harapan.
Berdasarkan pengamatan peneliti, sekolah unggulan pada
hakekatnya

adalah sekolah yang mengimplementasikan

konsep

pendidikan yang baik dan mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam
aplikasinya
menerapkan

sekolah

unggulan

pendekatan

diartikan

sebagai

penyelenggaraan

sekolah

dengan

yang

berpedoman

kepada sistem pendidikan nasional yang harus tepenuhi. Sekolah
unggulan juga menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran
sehingga dapat mengoptilmalkan ranah kognitif, afektif dan konatif.
Dalam penyelenggaraan sekolah unggulan

di sini memadukan

keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu sekolah,
rumah dan masyarakat.278
Dengan sejumlah keadaan di atas dapatlah ditarik suatu analisis
umum yang komprehensif bahwa Sekolah unggulan adalah sekolah
yang diselenggarakan dan diberdayakan oleh pimpinan yakni kepala
sekolah dan seluruh personil yang ada di dalamnya, dengan
memadukan secara integratif nilai-nilai bangunan kurikulum dengan
277
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pendekatan pembelajaran yang efektif dan pelibatan yang optimal
dan koperatif

antara guru dan orang tua, serta masyarakat untuk

membina karakter dan kompetisi siswa. Sistem pendidikan yang
dilakukan di sekolah unggulan ini, merupakan jawaban dari harapan
banyak orang tua yang menginginkan anaknya mempunyai pendidikan
yang bermutu.
Pemberdayaan sekolah unggulan sebagai alternatif solusi dari
keresahan sebagian masyarakat yang menginginkan adanya sebuah
institusi pendidikan unggul yang berkomitmen mengamalkan nilai-nilai
dalam sistemnya, dan bertujuan agar siswanya mempunyai kompetensi
seimbang antara ilmu kauniyah dengan ilmu qauliyah, antara fikriyah,
ruhiyyah dan jasadiyah, sehingga mampu melahirkan generasi muda
yang berilmu, berwawasan luas dan bermanfat bagi ummat. Dengan
tujuan menciptakan siswa yang memiliki
(Intelegen

Quotient/IQ),

kecerdasan

kecerdasan
emosional

intelektual
(Emotional

Quotient/EQ) dan kecerdasan spritual (Spritual Quotient/SQ) yang
tinggi serta kemampuan beramal (kerja) yang ihsan.279
Sebagaimana diungkapakan oleh SM, ia mengatakan “Saya
selaku guru di SMAN 1 Kota Jambi sudah sejak lama memperhatikan
keadaan hasil sekolah unggulan yang ada di tempat saya bertugas,
terlihat banyak anak yang

sekolah di sekolah umun negeri, saya

perhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan keadaan
ini saya sangat berharap, anak saya bisa sekolah pada sekolah
unggulan yang dapat mempunyai hasil pendidikan yang diharapkan.
hasilnya nampak memuaskan bagi saya.280
Pada saat yang lain ZA mengatakan “ saya yang tinggal di Kuala
Tungkal ini dan menjadi guru di

saat di SMAN 1 Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini saya perhatikan juga banyak

279http://ismanita.wordpress.com/2009/10/25/sekolah-islam-unggul-sebagai280
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anak-anak sekolah yang sudah terpengaruh oleh pergaulan dan
kemajuan tekhnologi seperti PS (play station), hand phone dan internet,
sehingga juga banyak anak-anak

sekolah yang tidak

berperilaku

sebagaimana anak sekolah, di samping itu juga mereka banyak yang
tidak mengikuti pelajaran di sekolah.281
Berdasarkan pengamatan dari peneliti dari sekolah unggulan
yang

diteliti,

terlihat

banyak

sekali

animo

masyarakat

untuk

menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut, walaupun terkadang ada
terdapat tempat tinggal orang tua yang jauh dari sekolah tersebut,
karena memang mereka ingin meyekolahkan anaknya pada sekolah
yang unggul tersebut, dan sebagai contoh ini terlihat seperti di SMAN 1
Kuala Tungkal, ada siswa yang sekolah di sana yang bernama M.
Firnando, sementara dia tinggal di kecamatan Betara, sehingga siswa
harus pagi-pagi berangkat ke SMAN 1 Kuala Tungkal. Di samping itu
perhatian kepala sekolah dan guru dalam memberdayakan sekolah ini
sangat baik, yang mana pihak sekolah, mereka selalu memperhatikan
dan mencari jalan terbaik untuk memajukannya walaupun dengan
adanya kendala yang harus dihadapi.282
Hal serupa juga terjadi di SMAN 8 Kabupaten Merangin,
berdasarkan data pengamatan peneliti, banyak juga siswa yang
tinggalnya jauh dari SMAN 8 Kabupaten Merangin tersebut, seperti
tinggal di Trans, dan beberapa daerah sekitarnya, namun mereka tetap
memilih untuk sekolah di SMAN 8 Kabupaten Merangin, sehingga
mereka setiap harinya harus keluar sangat pagi-pagi sekali, untuk
menempuh jarak yang cukup jauh agar tidak terlambat, sedangkan di
desa mereka ada SMA Negeri dan swasta

karena mereka sangat

percaya akan mutu pembelajaran di SMAN 8 Kabupaten Merangin, hal
ini terlihat mereka sangat mendukung sekali segala bentuk kegiatan
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pendidikan yang dilakukan di SMAN tersebut.283 Dalam Islam, orang
tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik
bagi anaknya, baik itu pendidikan jasmaniyah, ruhaniah maupun
aqliyahnya. Dan ini akan dimintai pertangung jawabannya di akhirat
kelak, terutama pendidikan keagamaan anak, agar mereka tetap
mengabdikan diri kepada Allah, sampai akhir hayatnya Sebagaimana
firman Allah:

   
   







)١٣ :  (لقمان
Artinya : Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika
dia memberi pelajaran kepadanya,“wahai anakku! Janganlah
engkau
mempersekutukan
Allah,
sesunguhnya
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman
yang besar. ( QS. Lukman/31: 13).284
Dari data dan ayat di atas peneliti dapat menganalisa bahwa,
tingginya minat masyarakat untuk mencari sekolah unggulan seperti
SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin, di mana sekolah itu
menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan aspirasi dan harapan
orang tua, merupakan salah satu sebab unggulan dapat diberdayakan
oleh pihak sekolah untuk selalu menjadi sekolah yang maju,
berkembang dan bermutu.
c. Dukungan Orang Tua Siswa

Dalam Efektivitas dan Efisiensi

Manajemen Sekolah Unggulan
Adanya dukungan dan kerjasama yang sistematis dan efektif
antara pihak sekolah dan orang tua

dalam memberdayakan dan

mengembangkan kegiatan pendidikan dalam berbagai aneka program,
yang ada di sekolah unggulan merupakan sesuatu yang sangat
283
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penting dilakukan, karena sebuah sekolah unggulan yang berdiri tanpa
ada dukungan orang tua siswa, maka tidak akan dapat berdaya, sesuai
dengan apa yang diharapkan. Pihak sekolah dan orang tua sudah
semestinya saling bahu membahu dalam memberdayakan dan
memajukan kualitas sekolah ungglan. Orang tua harus ikut serta aktif
memberikan dorongan dan bantuan, baik
putra putrinya,
serangkaian

secara individual kepada

maupun keterlibatan orang tua di sekolah dalam

program

yang

sistematis.

Keterlibatan

orang

tua

memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan
pemberdayaan dan performan sekolah.
Di SMAN 1 Kota Jambi diketahui bahwa sekolah tersebut dalam
melakukan berbagai rapat orang tua yang dipasilitasi oleh komite
sekolah untuk melakukan kegiatan kependidikannya selalu melibatkan
dan mengajak orang tua siswa untuk ikut serta memajukan dan
memberdayakan sekolah, dan orang tua siswa tersebut sangat
mendukung program pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah,
seperti pada saat melakukan expo sebelum penerimaan siswa baru,
dan adanya pelepasan siswa kelas duabelas yang telah selesai atau
tamat banyak orang tua yang ikut serta dalam kegiatan tersebut..
Namun peneliti melihat semangat orang tua untuk mendukung kegiatan
tersebut sangat kuat.285
Pada kegiatan lain juga peneliti amati di SMAN 1 Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pihak orang tua sangat antusias
mengikuti beberapa kegiatan sekolah yang melibatkan guru, pimpinan
sekolah, sehingga pihak sekolah merasa senang dengan dukungan
orang tua dalam pengembangan dan kemajuan sekolah, sehingga
pihak sekolah ketika ingin membuat program kegiatan ataupun ingin
membangun sarana pendidikan, pihak sekolah selalu melibatkan orang
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tua dan mendapatkan dukungan mereka.286 Adapun di SMAN 8
Kabupaten Merangin ketika ingin memanfaatkan kolam ikan yang ada
di belakang sekolah sebanyak empat kolam ikan dengan dukungan dan
kerjasama pihak sekolah dan orang tua siswa, kolam tersebut dapat
dikelola oleh siswa yang ada dengan mengintegrasikan kurikulum
Prakarya dan kewirausahaan.287
Sebagaimana dijelaskan juga oleh kepala sekolah untuk
memberdayakan SMAN 1 Kuala Tungkal menjadi sekolah yang unggul
tentunya tidak terlepas dari dukungan orang tua siswa, di sekolah ini
orang tua siswa merupakan tempat shering bagi kami dalam melakukan
beberapa kegiatan sekolah, bahkan kami untuk menjaga kerjasama
dan dukungan orang tua siswa, sekolah kami membuat wadah berupa
komite, melalui wadah ini kami bertemu dan saling shering bersama,
dan hasilnya memang dukungan orang tua siswa untuk menjadikan
sekolah ini berdaya sangat signifikan sekali, sebagai contoh beberapa
kegiatan pendidikan dan penambahan sarana dilakukan bersama kami
pihak sekolah dan orang tua siswa.288
Dari data tersebut dapat dianalisis, bahwa peran dukungan moril
maupun

materil

yang

diberikan

orang

tua

siswa,

terhadap

pemberdayaan sekolah unggulan sangat penting dan signifikan sekali.
Karena

memang

sekolah

pemberdayaannya memang

unggulan

merupakan

sekolah

dalam

sangat diperlukan dukungan berbagai

pihak, terutama pihak orang tua yang menyekolahkan anaknya di sana,
untuk kemajuan dan keunggulan pendidikannya, dukungan seperti ini
yang dapat menjadikan sekolah tersebut tetap berdaya dan bisa unggul
sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi yang telah
ditetapkan.
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d. Profesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dalam
Sistem Komunikasi dan Manajemen
Komunikasi adalah Suatu proses penyampaian pesan atau
informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain, dengan tujuan tercapai
persepsi atau pengertian yang sama. Komunikasi dalam organisasi
sangat penting karena dengan adanya komunikasi, maka seseorang
bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang
bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani
kehidupan sehari-hari. Maka untuk membina hubungan kerja antar
pegawai maupun antar atasan bawahan, sangat diperlukan komunikasi
secara lebih terperinci. Dalam menyalurkan solusi dan ide melalui
komunikasi harus ada si pengirim berita maupun si penerima berita,
solusi yang diberikan pun tidak diambil seenaknya saja, tetapi ada
penyaringan dan seleksi, manakah solusi yang terbaik yang akan
diambil, dan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut agar
mencapai tujuan, serta visi, misi suatu organisasi.
Sistem komunikasi yang dibangun di SMAN 1 Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibangun dengan

baik,

yang

dilakukan pihak pimpinan sekolah, guru, karyawan dan orang tua siswa,
merupakan salah salah satu yang menyebabkan sekolah unggulan
tersebut dapat diberdayakan oleh pihak sekolah. Komunikasi yang baik
itu terjadi di antaranya disebabkan karena manajemen tata kelola
sekolah tersebut berjalan dengan baik pula.289
Pengelolaan sekolah unggulan yang berjalan pada saat ini,
sesuai

dengan pengamatan peneliti di SMAN 1 Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjalan dengan rencana dan aturan
yang berlaku di sekolah tersebut, tata kelola tersebut mulai dari
melakukan

rekrutmen

guru

dan

siswa,

sistem

pembelajaran,

pengaturan kegiatan kependidikan siswa, guru dan orang tua dan
289
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lainnya.290 Pihak sekolah selalu mengkomunikasikan secara baik,
kemudian disosialisasikan kepada semua warga sekolah. Dalam
penerapan tata kelola sekolah unggulan tersebut, pihak sekolah
maupun

semua

warga

melakukan

secara

bersama-sama

dan

bertangunggung jawab bersama dengan tidak ada tebang pilih, semua
mempunyai kewajiban dan hak sesuai yang telah ditetapkan dan
disepakati.
Sebagaimana hasil pengamatan peneliti, diketahui bahwa
manajemen tata kelola di SMAN unggulan sudah berjalan dengan baik,
ini juga pada pengelolaan jam mengajar guru, kepanitiaan beberapa
kegiatan sekolah, kegiatan kependidikan sekolah seperti petugas
upacara, piket, mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemberian reward
dan kegiatan lainnya, menurut pengamatan peneliti sudah berjalan
baik, semua kebijakan dalam memenejemen tata kelola sekolah selalu
dikomunikasikan kepada segenap warga sekolah, melalui rapat rutin
yang diadakan setiap hari sabtu dan secara lengkat setiap satu bulan
sekali. Pada saat itulah pihak sekolah ataupun pimpinan sekolah
menyampaikan beberapa hal yang perlu di komunikasikan oleh semua
warga sekolah dan dimusyawarahkan bersama, sehingga jalinan
komunikasi ini dapat menciptakan rasa keadilan dan kepuasan seluruh
warga sekolah dalam menjalankan tugasnya sehari hari.
Demikian juga dalam hal penunjukan wakil kepala dan beberapa
unsur jabatan lainnya, berdasarkan pengamatan peneliti, pihak sekolah
dalam menentukan wakil kepala sekolah selalu merujuk kepada
peraturan pemerintah yang berlaku, di samping itu juga pihak sekolah
melihat kepada dedikasi, loyalitas

dan kinerja yang dilakukan oleh

calon wakil terhadap tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari di
sekolah tersebut, pihak yayasan tidak melakukan tebang pilih dalam
penunjukannya, selalu yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah
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ditetapkan. Seperti wakil kepala sekolah di SMAN 8 Merangin, di mana
yang menjabat sebagai wakil adalah orang tidak ada hubungan
keluarga sama sekali dengan pihak kepala sekolah dan dipilih secara
demokratis,291 begitu pula di SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

dari pengamatan peneliti, deketahui bahwa

yang pernah dan pejabat wakil kepala sekolah sekarang adalah dipilih
secara demoratis, mempunyai dedikasi yang tinggi, loyalitas dan kinerja
yang baik, sehingga meraka dapat menjabat sebagai wakil kepala dii
sekolah itu, dan tidak ada gejolak apapun dari segenap warga sekolah
itu.292
Sebagaimana diungkapkan ABD, di sekolah ini semua aturan
dan tata kelolanya dilakukan secara terbuka dan selalu disampaikan
kepada segenap guru dan karyawan di sini, sehingga kami semua
membangun dan memberdayakan sekolah ini dilandasi dengan rasa
kekerabatan dan persaudaraan, tidak ada saling curiga dan iri, kami
berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola sekolah ini sesuai
dengan koridor yang telah disepakati bersama, dan untuk kemajuan
bersama. Seperti juga kami memberikan reward dan penghargaan
kepada guru ataupun karyawan di sini.293
Berdasarkan pengamatan peneliti di SMAN unggulan ini, saat
pembagian tugas dan jam pelajaran kepada segenap guru dan
karyawannya,

dikelola dan diatur sesuai dengan kemampuan dan

keahliannya masing-masing, seperti

guru yang mengajar sesuai

keahliannya, penempatan wali kelas yang sesuai dengan kemampuan
dan karakter guru dalam

membimbing siswa, kegiatan ektra yang

dibimbing oleh guru yang mempunyai keahliannya, seperti pendamping
olimpiade dan kegiatan lainnya langsung dibimbing oleh guru yang
bertugas pada sekolah tersebut.
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Dari data di atas, dapat dianalisis bahwa, sistem komunikasi
dan tata kelola yang dilakukan seperti ini di SMAN unggulan,
merupakan salah satu sebab sekolah tersebut dapat bertahan dan maju
sehingga dapat diberdayakan menjadi sekolah yang unggul. Semua
warga sekolahnya saling pengertian, karena memang pada sekolah,
kekerabatan dan persaudaraan di antara para guru dan karyawan
sekolah dibangun dan dikelola di atas prinsip nilai-nilai Islam dan
keterbukaan yang selalu dikomunikasikan kepada segenap warga
sekolah. saling mengenal satu sama lain (ta’aruf), saling memahami,
segala karakter, gaya dan tabiat, persoalan dan kebutuhan, kekurangan
dan kelebihan, dan saling membantu adalah pilar-pilar ukhuwah yang
mereka ditegakkan. Berbaik sangka, menunaikan kewajiban hak-hak
ukhuwah dan membantu segala kesulitan sesama guru dan karyawan
adalah realisasi dari ukhuwah.
4. UPAYA STRATEGIS KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
KEPALA

SEKOLAH

MENENGAH

ATAS

NEGERI

DALAM

PEMBERDAYAAN SEKOLAH UNGGULAN DI PROVINSI JAMBI
Upaya strategis Kepemimpinan transformasional kepala sekolah
menengah atas negeri dalam pemberdayaan sekolah unggulan, yaitu:
Kepala sekolah sebagai transformer, yang memiliki sensitivitas
terhadap pengembangan lembaga melalui pengembangan visi bersama
antarkomunitas lembaga. Kepala sekola mendistribusikan peran
kepemimpinan, kepala sekolah mengembangkan kultur sekolah, kepala
sekolah melakukan usaha-usaha restrukturisasi di sekolah, kepala
sekolah memberikan teladan dan memberdayakan bawahan.
Penerapan kepemimpinan transformasional yang dilakukan
kepala sekolah dalam pemberdayaan sekolah menengah atas negeri
unggulan di Provinsi Jambi, berdasarkan data yang peneliti peroleh,
mengacu kepada standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah,
baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri pendidikan

nasional dan beberapa peraturan lain yang mengatur tentang 8 standar
pendidikan nasional. Secara rinci upaya strategis kepemimpinan
transformasional

kepala

sekolah

dalam

pemberdayaan

sekolah

unggulan di Provinsi Jambi sebagai berikut:
a. Pemberdayaan Sekolah Unggulan Terhadap Standar Isi
Kepemimpinan

transformasional

kepala

sekolah

dalam

pemberdayaan sekolah menengah atas negeri unggulan selalu
mengacu standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Standar yang pertama sesuai dengan peraturan tersebut adalah
standar isi. Dalam standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, mencakup lingkup materi dan
tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang
dan jenis pendidikan tertentu, yang termuat dalam kurikulum tentang
Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) Khusus pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (1) kelompok mata
pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, dan
(5) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.294
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di tiga sekolah unggulan
di Provins Jambi, ditemukan terdapat kurikulum yang diterapkan dan
diimplementasikan

sesuai

dan

mengacu

pada

kurikulum

yang

ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan pengamatan peneliti, di SMAN unggulan tersebut
tersebut di samping

telah memberdayakan kurikulum pendidikan

nasional, dalam meningkatkan mutu pendidikannya sebagai sekolah
unggulan, mereka juga memberdayakan potensi yang dimilikinya
seperti yang ada pada SMAN 8 Kabupaten Merangin memalihara ikan
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nila dan lele di kolam yang ada di belakang sekolah sebagai muatan
lokal prakarya sesuai dengan kurikulum nasional 2013.295
Berdasarkan data di atas, dianalisis bahwa sekolah unggulan
tersebut

dalam

melakukaan

pemberdayaan

standar

pendidikan

khususnya di standar isi telah melebihi tuntutan SNP,
pemebrdayaan sekolah unggulan yang berjalan melalui

dalam
beberapa

kurikulum dan program yang dilaksanakan pada semua warga sekolah,
yang telah dilakukan oleh pihak sekolah.

b. Pemberdayaan Sekolah Unggulan Terhadap Standar Proses
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri dalam pemberdayaan sekolah unggulan terhadap standar
proses selalu mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun
2005 Pasal 1 Ayat (6) mengemukakan bahwa standar proses adalah
standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan.
Ruang lingkup standar proses untuk satuan pendidikan dasar
dan menengah, menurut Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007
mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses
pembelajaran. Standar proses telah menempatkan guru pada posisi
yang strategis dalam proses mengajar siswa, karena mengajar
memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Keberhasilan
pendidikan

bergantung

pada

pertanggungjawaban

guru

dalam

melaksanakan tugas mengajarnya.
Berdasarkan wawancara peneliti, di SMAN Unggulan di Provinsi
Jambi yakni SMAN 1 Kota Jambi dalam pelaksanaan pemeberdayaan
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sekolah unggulan standar proses yang dilakukan oleh SMAN Unggulan,
dilakukan dengan mengacu kepada peraturan menteri pendidikan
nasional

no.

41

tersebut.296

dan

dengan

adanya

standar

ini

penyelenggaraan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut
berjalan dengan efektif dan dapat dilakukan evaluasi terhadap proses
untuk hasil yang lebih baik.297
Pemberdayaan yang dilakukan pihak sekolah unggulan, dalam
hal pemenuhan standar proses, berdasarkan pengamatan peneliti
dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kondisi sekolah sudah dapat
berjalan sesuai dengan tuntutan peraturan yang ada di sekolah itu.
seperti di SMAN 1 Kota Jambi.298 Kepala sekolah melakukan
pemberdayaan potensi yang ada secara berangsur memenuhi tuntutan
peraturan yang ada, seperti proses pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran di SMAN 8 Kabupaten Merangin yang menyesuaikan
keadaan saat itu belum maksimal, begitu juga proses penempatan
guru pada posisi yang strategis dalam proses mengajar siswa masih
belum maksimal, namun tetap berupaya mengacu kepada peraturan
yang ada.299
Kepala

sekolah

yang

transformasional

sudah

melakukan

pemberdayaan sekolah tersebut dengan menerapkan standar proses
sesuai dengan aturan yang ada dengan baik seperti dalam proses
pembelajaran di kelas sebelum memulai pelajaran kepada siswa diberi
kesempatan 15 menit untuk literasi dan menyanyikan lagu kebangsan
Indosesian raya.
Islam juga dalam menetapkan sebuah hukum dilakukan sesuai
dengan kemampuannya masing-masing, dan tidak akan dibebankan
hukum kpada seseorang kecuali menurut kemampuannya. Sebagaiman
firman Allah :
296
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)٢٨٦ :  (البقرة ... 
Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kemampuannya... ( QS. Al Baqarah/2: 286).300
Kepemimpinan

transformasional

kepala

sekolah

dalam

pemberdayaan sekolah unggulan, terkait pada standar proses saat ini,
berdasarkan wawancara di SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, ditemukan mulai dari perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan,

penilaian,

sampai

kepada

pengawasan

proses

pembelajaran di sekolah tersebut, berjalan sangat baik dan mengacu
kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semua guru sebelum
mengajar sudah membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu dan
sebelum

pembuatan

rencana

pembelajaran

tersebut

dilakukan

pelatihan dahulu yang diprakarsai oleh pihak sekolah dan, kemudian
dalam proses dan penilaian hasil belajar selalu dilakukan sesuai
dengan perencanaan yang telah dibuat, dan selalu diawasi oleh kepala
sekolah, yaitu dengan mengadakan pertemuan dan membahas
evaluasi pembelajaran yang diadakan secara rutin beberapa masalah
pembelajaran lainnya.301
Dari keterangan di atas, dapat dianalisis bahwa kepemimpinan
transformasional

kepala

sekolah

dalam

pemberdayaan

sekolah

unggulan sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh
permendikbud. Pemberdayaannya dengan mengacu pada SNP yang
ditetapkan oleh pemerintah di samping itu, sekolah unggulan juga
dipercaya oleh kementerian pendidikan Nasional menjadi sekolah
rujukan bagi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Kota.
c. Pemberdayaan

Sekolah

Unggulan

Terhadap

Standar

Kompetensi Lulusan
300
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Kepemimpinan

transformasional

kepala

sekolah

dalam

pemberdayaan sekolah ungguan terhadap Standar kompetensi lulusan
(SKL) sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005, Pasal 1 Ayat (4) adalah kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar
kompetensi lulusan tingkat dasar
kecerdasan,

pengetahuan,

bertujuan: meletakkan dasar

kepribadian,

akhlak

mulia,

serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Kepemimpinan

transformasional

kepala

sekolah

dalam

pemberdayaan sekolah unggulan terhadap standar kompetensi lulusan
yang ditetapkan dan diterapkan oleh SMAN unggulan, seperti di SMAN
1 Kota Jambi sesuai data yang peneliti temukan, mengacu dan sesuai
dengan tuntutan peraturan pemerintah tersebut.302
Di samping itu

juga

pihak sekolah

dalam pelaksanaan

pemberdayaan standar kompetensi lulusan di SMAN 8 Kabupaten
Merangin sudah ditetapkan dan diterapkan oleh sekolah, sesuai data
yang peneliti temukan, mengacu dan sesuai dengan tuntutan peraturan
pemerintah tersebut.303 Di SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, pihak sekolah juga menambah standar kompetensi
lulusannya dengan standar yang ditetapkan oleh sekolah unggulan,
yang berpedoman kepada pedoman standar mutu kelulusan yang
dirumuskan oleh sekolah unggulan, yaitu meliputi cerminan empat
ranah kompetensi yang mencerminkan tujuan pendidikan sekolah
unggulan, yaitu:
1) Kompetensi keimanan
2) Kompetensi kepribadian dan sosial
3) Kompetensi keilmuan
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4) Kompetensi fisik dan keterampilan.304
Berdasarkan pengamatan peneliti di SMAN 1 Kota Jambi, para
siswa yang belajar di sekolah unggulan sejak masuk sekolah di sana,
sudah dibiasakan oleh para guru dan pihak pimpinan sekolah untuk
mempunyai dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak
mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan
lebih lanjut. Di samping itu juga melalui kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan di sekolah tersebut para siswa sudah terlatih memiliki
kompetensi keimanan, kepribadian, sosial, keilmuan dan Kompetensi
fisik dan keterampilan.305
Keterangan dan data yang diperoleh dari kepala sekolah SMAN
1 Kota Jambi, diketahui bahwa, para siswa kelas XII yang mengikuti
ujian nasional, mulai angkatan pertama sampai angkatan terakhir
kemarin semuanya lulus dan para alumni tersebut menyambung
keperguruan tinggi ternama di dalam Negeri Maupun di uar Negeri,
seperti SMAN 1 Kota Jambi 40 % di terima diperguruan Tinggi ternama
melalui jalur SNPTN, SMAN 1 Kuala Tungkal kabupaten Tanjung
Jabung Barat 26 % lulus melalui jalur SNPTN, dan SMAN 8 Kabupaten
Merangin 16 % melalui jalur SNPTN. Di samping itu setiap Tahun ada
yang diterima di perguruan Tinggi Luar Negeri seperti di Australia,
Singapura, Malaysia.306
Dari
pelaksanaan

data

tersebut,

pemberdayaan

peneliti

dapat

pendidikan

menganalisa

yang

dilakukan

bahwa
SMAN

unggulan untuk memenuhi standar mutu kompetensi lulusan, sudah
berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah

yang berlaku, juga

mempunyai keunggulan dengan sekolah lainnya dalam bidang standar
kompetensi kelulusannya.
304
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d. Pemberdayaan Sekolah Unggulan Terhadap Standar Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri

dalam pemberdayaan sekolah unggulan terhadap standar

pendidk dan tenaga kependidikan. Khususnya pada peningkatan
standar pendidk dan tenaga kependidikn, selalu mengacu kepada
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan,

dimana pendidik dan tenaga kependidikan memiliki

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.
Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang
harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah
dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Standar kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan yang ditetapkan sekolah unggun, juga memperhatikan
peraturan menteri pendidikan nasional nomor 13 tahun 2007 tentang
standar kepala sekolah dan peraturan menteri pendidikan nasional
nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan
kompetensi guru.
Berdasarkan dokumentasi yang didapatkan peneliti, di SMAN 1
Kota Jambi dalam pelaksanaan pemberdayaan sekolah unggulan di
bidang standar pendidik dan tenaga kependidikan, di sekolah unggulan
di samping sudah menerapkan sesuai dengan peraturan menteri
pendidikan nasional, di mana para pendidik dan tenaga kependidikan
yang ada di sekolah tersebut, telah memenuhi standar sebagaimana
yang ada pada data tabel keadaan guru dan tenaga pendidikan di
atas.307

Bahkan di samping itu juga, standar pendidik dan tenaga

kependidikan di sekolah unggulan tersebut, ditambah standarnya
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dengan standar yang ditetapkan oleh sekolah unggulan, seperti pada
kepala sekolah di SMAN unggulan, mereka juga menambah dengan
standar tenaga kependidikan, dengan beberapa kriteria yaitu:
1. Kualifikasi umum sama dengan peraturan menteri pendidikan
nasional nomor 13 tahun 2007
2. Kompetensi kepribadian, ditambah dengan berakhlak mulia dan
mampu mengembangkannya dengan indikator, meneladani sifat
Rasul, shidiq, amanah, fathonah dan tabligh, serta menjadi teladan di
sekolah, memiliki emosi yang stabil, wawasan yang luas dan
berwibawa.
3. Kompetensi manajerial dengan ditambah mampu menyusun rencana
pengembangan sekolah unggulan, sumberdaya manusia, anggaran
kegiatan sekolah unggulan, pembentukan karakter unggul peserta
didik, pengembangan sumber belajar dan beberapa kemampuan
lainnya.
4. Kompetensi kewirausahaan, dengan ditambah memiliki inisiatif yang
tinggi, percaya diri yang tinggi, bersifat tegas, motivasi berprestasi
yang tinggi, daya tahan terhadap tekanan, komitmen pada
pekerjaan, update dengan informasi terkini,

orientasi

terhadap

efisiensi dan efektifitas, berfikir dan bertindak sistematis dan bersikap
pantang menyerah
5. Kompetensi supervisi, dengan lebih rinci yaitu mampu membuat
jadwal supervisi, mengenal prinsip supervisi, jenis dan fungsi
supervisi, memiliki ketarampilan supervisi, melaksanakan supervisi
administrasi, mutu pembelajaran, klinis, akademik dan supervisi
sekolah,

kemudian

mampu

menindaklanjuti

hasil

supervisi,

melakukan pendampingan pendidik dan tenaga kependidikan untuk
meningkatkan kinerjanya.
6. Kompetensi

sosial,

dengan

lebih

merincinya

yaitu

mampu

berkomunikasi dengan berbagai pihak, meretas jalan kerjasama
dengan berbagai pihak, membina kerjasama yang sudah terjalin,

membangun kerjasama yang saling menguntungkan, serta memiliki
kepekaan

sosial

kemasyarakatan,

seperti

berempati

berpartisipasi

terhadap

dalam

kondisi

kegiatan

sosial
sosial

kemasyarakatan dan berinisiatif membuat dan melaksanakan sosial
kemasyarakatan.308
Berdasarkan pengamatan peneliti, ketika sekolah unggulan
akan menerima tenaga pendidik yang baru, semua guru yang masuk
tersebut harus mengikuti tahapan terlebih dahulu, mulai dari seleksi
bahan, tertulis kemudian magang sampai pada mikro teaching.
Prosedur seperti ini dilakukan di semua SMAN unggulan, ketika peneliti
ke SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 1
orang calon guru baru yang sedang mengikuti tahapan magang,
mereka ketika magang menjalan tugas sebagaimana guru yang
lainnya, saat magang juga mereka didampingi oleh guru yang senior,
sebagai tempat mereka konsultasi, guru pendamping juga mempunyai
wewenang untuk memberikan masukan, arahan dan pembinaan
kepada mereka yang sedang magang dan nantinya guru tersebut
memberikan rekomendasi kepada pimpinan sekolah untuk dilakukan
mikro teaching.309
Para guru yang akan menjadi tenaga pengajar di SMAN 1 Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diungkapkan
NM, mereka pada awalnya harus mengikuti prosedur yang telah dibuat
pihak sekolah, mulai dari prosedur penyeleksian sampai kepada mikro
teaching.310 Di samping itu juga kami melihat kemampuan mereka saat
magang tentang kompetensi kepribadian, ditambah dengan berakhlak
mulia, kompetensi manajerial dengan ditambah mampu menyusun
rencana pengembangan SMAN unggulan, kompetensi kewirausahaan,
308
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dengan ditambah memiliki inisiatif yang tinggi, percaya diri yang tinggi,
bersifat tegas, motivasi berprestasi yang tinggi, daya tahan terhadap
tekanan, komitmen pada pekerjaan, update dengan informasi terkini,
Kompetensi supervisi dan Kompetensi sosial.311
Dalam Islam juga ditegaskan, bahwa seseorang itu baru bisa
dapat berkualifikasi dan berkompeten, setelah mereka berhasil
menghadapi ujian yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman :

   
   





)٣:  (العنكبوت
Artinya : Dan sungguh Kami telah menguji orang-orang sebelum
mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang
benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.(QS. Al
Ankabut/29: 3).312
Melalui data di atas, dapat dianalisis bahwa kepemipinan
transformasional kepala

sekolah menengah

atas negeri dalam

pemberdayaan sekolah unggulan standar pendidik dan tenaga
kependidikan, sudah memenuhi kriteria SNP. standar pendidik dan
tenaga kependidikannya dengan standar yang ditetapkan pemerintah
dan sekolah, sehingga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang
ada di SMAN unggulan, memang sudah berkompeten sesuai dengan
keahliannya.
e. Pemberdayaan

Sekolah

Unggulan

Terhadap

Sarana

dan

Prasarana
Kepemimpinan

transformasional

kepala

sekolah

dalam

pemberdayaan Standar sarana dan prasana yang diterapkan di sekolah
unggulan mengacu kepada peraturan menteri pendidikan nasional
nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah,
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madrasah pendidikan umum, di mana di dalam peraturan tersebut
dijelaskan

bahwa Sebuah sekolah sekurang-kurangnya memiliki

prasarana sebagai berikut :

ruang kelas,

ruang perpustakaan,

laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru,
ruang UKS,

jamban,

gudang,

tempat beribadah,

ruang sirkulasi, dan

tempat

bermain/berolahraga. Di samping itu ditambah sekolah unggulan harus
melebihi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga
kerangka kerja pemenuhan, pencapaian dan pengembangan standar
sarana prasarananya dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 18: Standar sarana dan prasarana sekolah unggulan.313
Standar sarpras
sekolah unggulan
Standar Sarpras
permendiknas no.
24 th.2007

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa sekolah unggulan, wajib
memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan
pemerintah, untuk kemudian dikembangkan dalam pemenuhan sarana
dan prasarana khas sekolah unggulan, dalam rangka mendapatkan
legalitas dan memiliki kredibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan
dengan terlebih dahulu aspek sarana dan prasarana yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan observasi peneliti di SMAN 1 Kota Jambi ruang
lingkup yang dicakup oleh standar sarana dan prasarana yang
diterapkan di Sekolah unggulan

meliputi standar : Standar umum

sarana dan prasarana sekolah unggulan, masjid/musholla, ruang kelas,
perpustakaan, media center dan ruang audio vidio, laboratorium IPA
SMA, laboratorium komputer, laboratorium seni, lapangan dan sarana
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bermain, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS, ruang pimpinan,
ruang guru, ruang tata usaha, gudang, jamban dan pengelolaan pusat
sumber belajar.314
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SMAN 1 Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai sekolah unggulan,
ditemukan pihak pimpinan sekolah sangat perhatian sekali dalam
pemenuhan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan
tersebut, pada dasarnya pihak sekolah dengan berbagai upaya, secara
perlahan-lahan, selalu berusaha memenuhi standar yang telah
ditetapkan tersebut. Dan sesuai data yang didapati, pada sekolah
tersebut saat ini, sudah memenuhi berbagai sarana dan prasarana
sesuai yang telah ditetapkan, sehingga terbukti dengan akreditasi yang
mereka dapatkan dengan nilai A.315
Menurut Kepala SMAN 8 Kabupaten Merangin, ia menjelaskan
bahwa pemenuhan sarana dan parasarana yang dilakukan di SMAN 8
Kabupaten
kemampuan

Merangin
yang

ini
ada,

dilakukan
dalam

secara

bertahap,

memenuhinya

pihak

menurut
sekolah

memberdayakan segala potensi yang ada baik dari dana BOS, bantuan
pemerintah, bantuan donatur ataupun sumbangan para wali murid
(KOMITE)

sekolah,

pihak

sekolah

harus

berupaya

dapat

memberdayakan semua potensi yang ada, seperti pembangunan
masjid dan aula, ini banyak sekali dibantu oleh wali murid dan donatur
yang mempunyai, konsen tentang pendidikan di SMAN 8 Kabupaten
Merangin.316
Dari data

tersebut dapat dianalisis bahwa, dalam melakukan

pemberdayaan Sekolah unggulan pada standar sarana dan prasarana,
kepala sekolah melakukan dengan sunguh-sungguh dan secara
berangsur, mereka selalu memberdayakan semua potensi yang ada
314
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untuk memenuhi tuntutan standar mutu yang telah ditetapkan
pemerintah dengan penuh perjuangan dan pengorbanan pihak sekolah
tidak putus asa untuk selalu memenuhi

dan melengkapi sarana daan

parasarananya, sehingga pada saat ini sekolah tersebut telah berhasil
melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

f. Pemberdayaan

Sekolah

Unggulan

Terhadap

Standar

Pengelolaan Sekolah
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri dalam pemberdayaan sekolah unggulan, mengacu kepada
peraturan menteri pendidikan nasional nomor 19 tahun 2007 tentang
standar pengelolaan satuan pendidikan, dan ditambah dengan lebih
rinci sesuai dengan standar pengelolaan secara profesional.
Adapun standar pengelolaan sekolah unggulan yang menjadi,
meliputi :
1) Perencanaan program yang meliputi sistem kelembagaan,

dan

rencana kerja sekolah.
2) Pelaksanaan program yang meliputi, pedoman sekolah, struktur
organisasi, pelaksanaan kegiatan, bidang kepesertadidikan, bidang
akademik, bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, bidang
sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, bidang
peran serta masyarakat dan kemitraan, bidang budaya dan
lingkungan sekolah.
3) Pengawasan, yang meliputi program pengawasan, evaluasi diri,
evaluasi terhadap pengembangan kurikulum dan KTSP
kurikulum

Nasional

2013,

evaluasi

pendidikan

dan

dan

tenaga

kependidikan dan akreditasi.317
Berdasarkan observasi di SMAN 1 Kota Jambi diketahui bahwa
sekolah unggulan dalam menerapkan standar pengelolaan sekolahnya,
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selalu berpedoman dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah dan ditambah dengan program pengelolaan sekolah.
Mulai dari unsur perencanaan program, pelaksanaan program sampai
pada pengawasannya, sudah memenuhi standar yang telah ada.318
Dari obervasi peneliti lakukakan di SMAN 1 Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan sudah memiliki visi dan
misi yang jelas, program kerja, ada unsur pimpinan sekolah, tertata
rencana sekolah secara tertulis, penganggaran dana dan pengelolaan
yang baik, akuntabilitas pelaksanaan program, kuirkulum yang terpadu
dan bermutu, struktur organisasi yang tertata, terlaksananya kegiatan
organisasi sekolah kurikuler dan ekstrakurikuler dengan baik, input,
proses dan outcame peserta didik yang bermutu, kegiatan akademik
yang terukur, tenaga pendidikan dan kependidikan sesuai standar,
sarana dan prasarana yang lengkap,

sampai kepada pengawasan

yang baik, semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.319
Dari

data

transformasional

tersebut
kepala

diketahui

sekolah

dalam

bahwa

kepemimpinan

pemberdayaan

sekolah

unggulan dalam pengelolaan sekolah, sudah mengikuti aturan yang
ada dan ditambah lagi standar yang ditentukan pihak sekolah, sehingga
terlihat pemberdayaan dalam pengelolaan sekolah unggulan sangat
bermutu.
g. Pemberdayaan

Sekolah

Unggulan

Terhadap Standar

Pembiayaan
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri dalam pemberdayaan sekolah unggulan

bidang standar

pembiayaan mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 19 tahun
2005 tentang standar pembiayaan dan peraturan menteri pendidikan
nasionnal nomor 69

318
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personalia tahun 2009, yang terdiri atas biaya investasi yang meliputi
biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya
manusia, dan modal kerja, kemudian biaya operasi yang meliputi gaji
pendidik dan tenaga kependidikan dengan segala macam tunjangan
yang melekat, tunjangan hari raya, pengadaan bahan pendidikan habis
pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air,
jasa telekomunikasi pemeliharaan dan lainnya dan biaya personal
berupa biaya yang harus dikeluarkan

oleh peserta didik untuk bisa

mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.320
Berdasarkan wawancara dengan kepala SMAN 1 Kota Jambi,
dalam melakukan pengelolaan pembiayaan sekolah dituangkan dalam
rencana pendapatan belanja sekolah dan realisasinya dalam bentuk
angggaran pendapatan belanja sekolah, dengan lingkup standar
pengelolaan pembiayaan sekolah, meliputi : sumber pendanaan
sekolah,

proses

pengelolaan,

pertanggungjawaban

pembiayaan,

pengendalian pembiayaan dan standar akuntansi. Sumber pembiayaan
sekolah diperoleh melalui bantuan pemerintah, masyarakat maupun
unit usaha sekolah dan sumber-sumber lain yang diperoleh secara
langsung oleh sekolah.321
Sumber pembiayaan

di SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dapat berbentuk pemasukan finansial maupun
non finansial, yang dikonversikan dan dihitung
Bentuk pemasukan

dalam nilai rupiah.

pembiayaan tersebut dapat berupa dana

pengembangan seperti iuran dana pembangunan dari wali murid, dana
pendidikan seperti dana pengadaan sarana alat media pembelajaran
dari sumbangan wali murid, iuran dana kegiatan peserta didik dan dana
infaq atau bantuan pemerintah dan lembaga swasta lainnya, serta
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sumbangan lain dari para donatur dan sumber lain yang tidak
mengikat.322
Sementara itu, di SMAN 8 Kabupaten Merangin pengelolaan
pembiayaan sekolah, sekolah memiliki tenaga yang berpengalaman
dan sudah mereka bimbing dan latih melalui berbagai pendidikan dan
pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah, dan di sekolah juga sudah
terbentuk khusus devisi bidang pembiayaan. Sehingga manajemen
pengelolaan pembiayaannya sangat rapi dan teratur, dan dengan
manajemen pengelolaan pembiayaan ini, dapat dilakukan koordinasi
dan pengendalian pembiayaan oleh sekolah secara rapi, baik dalam
hal

pertimbangan

RAPBS,

APBS,

kegiatan

yang

terprogram,

nonbudgeter, revisi anggaran pembiayaan, sampai kepada akuntasi
dan akuntabilitas pendanaannya, sudah tertata rapi.323
Dari

keterangan

transformasional

kepala

ini,

diketahui

sekolah

dalam

bahwa

kepemimpnan

pemberdayaan

sekolah

unggulan terhadap standar mutu pembiayaan, berjalan dengan baik
dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah dan ditambah
dengan beberapa kebijakan pembiayaan, yang ditetapkan oleh sekolah,
sehingga sekolah ini dapat berjalan dengan baik dan semakin maju dan
tetap unggul.
h. Pemberdayaan Sekolah Unggulan Terhadap Standar Penilaian
Pendidikan
Standar penilaian pendidikan merupakan standar pendidikan
yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian
hasil belajar peserta didik. Penilaian pembelajaran dilakukan dalam tiga
ranah yaitu domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotor.
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam pemberdayaan
sekolah unggulan terkait standar penilaian pendidikan yang berjalan di
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sekolah tersebut, merujuk kepada peraturan menteri pendidikan
nasional nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan,
yang meliputi pengertian, tujuan dan fungsi penilaian, ruang lingkup
penilaian, prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme
dan prosedur penilaian, penilaian oleh guru dan penilaian oleh satuan
pendidikan.324
Berdasarkan
transformasional

pengamatan

kepala

sekolah

peneliti,
dalam

kepemimpinan

pemberdayaan

sekolah

unggulan terhadap peningkatan penilaian pendidikan berjalan sesuai
dengan permendiknas nomor 20 tahun 2007, seperti di SMAN 1 Kota
Jambi,

peneliti

lihat

sekolah

itu,

dalam

melakukan

penilaian

pendidikannya melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan silabus
yang dibuat yang dijabarkaan melalui RPP, dengan telah ditetapkannya
nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) oleh pihak sekolah, di mana
proses pelaksanaan penilaian dibuat terlebih dahulu kisi-kisi ujian,
mengembangkan instrumen, melaksanakan ujian, mengolah dan
menentukan nilai dan melaporkan hasil ujiannya. Penilaian pendidikan
yang dilakukan oleh pihak sekolah yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan.325
Di samping delapan standar yang telah ditetapkan oleh
pemerintah sesuai SNP, sekolah unggulan di Provinsi Jambi yakni
SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jambung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten Merangin juga menjadi
sekolah rujukan di Kabupaten Kota. Profil sekolah rujukan adalah
gambaran tentang kondisi yang memberikan fakta tentang hal-hal
khusus dari suatu sekolah. Sekolah rujukan adalah sekolah yang telah
memenuhi atau bahkan melampaui SNP, mengembangkan ekosistem
sekolah yang kondusif sebagai tempat belajar, mengembangkan praktik
terbaik dalam peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan inovasi dan
324
325
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berprestasi baik akademik maupun non akademik, serta melaksanakan
program kebijakan pendidikan yang layak menjadi rujukan SMA lain. 326
Sekolah rujukan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan
(SNP), ada dua yang harus dipenuhi sebagai sekolah rujukan yaitu:
1. Sekolah

rujukan

adalah

sebagai

implementator

kebijakan

pendidikan, menerapkan kebijakan-kebijakan antara lain:
a. Kurikulum 2013
b. Penguatan pendidikan karakter
c. Penerapan leterasi dalam pembelajaran
d. Menerapkan aplikasi e-Rapor
e. Kebijakan terkini lainnya terkait SMA
2. Program unggulan sekolah
a. Praktik baik dan inovasi pendidikan
b. Prestasi akademik dan non akademik
Ada tiga hal yang akan dicapai kurikulum adalah 2013 sebagai
berikut:
a. Karakter: bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah.
b. Kompetensi: bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Untuk
mengatasi hal itu dibutuhkan kompetensi sebagai berikut:
- Berpikir kritis/memecahkan masalah
- Kreatifitas
- Komunikasi
- Kolaborasi
c.

Literasi: bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan
sehari-hari.

Untuk

dapat

menerapkan

keterampilan

inti

ini

dibutuhkan:

326

-

Baca tulis

-

Berhitung

-

Literasi sains

Direktur Pembinaan SMA, Konsep dan Pengembangan SMA Rujukan, Jakarta,
2017.

-

Literasi informasi teknologi dan komunikasi

-

Literasi keuangan

-

Literasi budaya dan kewarganegaraan.
Pemberdayayaan PP No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional

Pendidikan (SNP) pada sekolah menengah atas negeri unggulan di
Provinsi Jambi dengan kepemimpinan transformasional kepala sekolah
dapat dilihat pada matrik berikut ini:
Tabel 19: Matrik perbandingan pemberdayaan sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi TP. 2016/2017.327

Gambar 19 :Grafik perbandingan pemberdayaan sekolah menengah
atas negeri unggulan di Provinsi Jambi TP. 2016/2017.
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Tabel 20: Matrik perbandingan pemberdayaan sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi TP. 2017/2018.328

Gambar 20 :Grafik perbandingan pemberdayaan sekolah menengah
atas negeri unggulan di Provinsi Jambi TP. 2017/2018.
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Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri dalam pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi Jambi di
samping telah memberdayakan sekolah unggulan terhadap Peraturan
Pemerintah

delapan standar pendidikan nasional Nomor 19 Tahun

2005. Kepala sekolah juga sebagai transformer melakukan upayaupaya strategis lain untuk memberdayakan sekolah unggulan di
Provinsi Jambi sebagai berikut:
1. Pemberdayaan Stakeholders di Sekolah Unggulan
Lembaga pendidikan seperti sekolah unggulan, yang tumbuh
dan berkembang dalam suatu masyarakat akan selalu menghadapi
tekanan, baik yang berasal dari luar institusi sekolah maupun dari
dalam. Namun demikian unsur-unsur tersebut tidak selalu menekan
sekolah, ada kalanya unsur-unsur tersebut malah memberi peluang
yang justru akan meningkatkan mutu sekolah agar tetap unggul. Tugas
pihak sekolah membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak
tersebut melalui suatu proses komunikasi. Pihak-pihak tersebut ialah

khalayak sasaran kegiatan sekolah yang disebut stakeholders yaitu
setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar institusi sekolah
yang mempunyai peran menentukan peningktan sekolah agar terus
unggul.329
Secara umum stakeholders sekolah, dapat dikelompokkan
menjadi dua bagian, yaitu stakeholders

internal dan stakeholders

eksternal. Stakeholders internal relatif mudah untuk dikendalikan, dan
pekerjaan untuk komunikasi interen bisa diserahkan pada bagian lain
seperti wakil kepala sekolah atau dirangkap langsung oleh kepala
sekolah. Ketika iklim demokrasi dan pemberdayaan tumbuh dengan
baik, muncullah persaingan antar sekolah sejenis, tidak hanya
mengangkat

calon-calon

peserta

didik

terbaik

atau

mempertahankannya, tetapi juga menangkap dan mempertahankan
manajer sekolah, guru, dan tenaga kependidikan serta karyawannya
yang sudah teruji mampu mempertahankan

bahkan meningkatkan

keunggulan sekolah. Sedangkan stakeholders eksternal adalah unsurunsur yang berada di luar kendali sekolah. Peserta didik dan orang tua
peserta didik sebagai konsumen sekolah adalah raja yang mempunyai
hak untuk memilih layanan belajarnya sendiri. Secara rinci pembagian
stakeholders tersebut terlihat pada tabel berikut :
Tabel 21 : Stakeholders internal dan stakeholders eksternal330
Stakeholders Internal
1. Penyandang dana sekolah
2. Manajemen sekolah (kepala
sekolah, wakil kepala sekolah,
wali kelas dan pimpinan unit
kerja lainnya di sekolah)

Stakeholders Eksternal
1. Masyarakat,
orang
tua
peserta didik dan peserta
didik
2. Pemasok barang dan fasilitas
sekolah

3. Guru, tenaga kependidikan, 3. Komite sekolah
dan
karyawan
sekolah 4. Dewan pendidikan
bersama keluarganya
5. Bank
329
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stakeholders

internal

di

Pesaing/sekolah sejenis
Pemerintah
Organisasi kemasyarakatan
Pers dan media masa
Rumah sakit
Dan lainnya yang terkait
dengan manajemen sekolah

sekolah

unggulan,

pengamatan peneliti di SMAN 1 Kota Jambi,

berdasarkan

terutama pimpinan

sekolah selalu memperhatikan dan melakukan berbagai macam upaya
untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kemajuan sekolahnya,
karena mereka memang merasa memiliki dan bertanggungjawab untuk
keberlanjutan sekolah yang mereka bangun.331
Upaya yang dilakukan di SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat adalah dengan memberdayakan dan melakukan
kerja sama yang baik dan inten dengan seluruh stakeholders baik
internal

maupun

stakeholders

eksternal

yang

ada

di

sekolah

unggulan.332 Sehingga dengan pemberdayaan dan dijalinnya kerjasama
yang baik dan inten dengan seluruh komponen stakehoolders tersebut,
sekolah unggulan akan lebih mudah untuk mencapai visi, misi dan
tujuan yang diharapkan, karena memang seluruh stakeholders interen
maupun eksteren merupakan satu kesatuan bagi sekolah tersebut
yang tak terpisahkan dalam lingkungan sekolah untuk menciptakan
sekolah yang maju dan bermutu. Pemberdayaan dan kerja sama yang
dilakukan oleh kepala SMAN 8 Kabupaten Merangin saling membantu
untuk bersama-sama memajukan sekolah yang mereka pimpim agar
dapat terus menjadi sekolah unggulan untuk mencapai visi dan misi
sekolah.333
2. Pemberdayaan Forum Silaturrahim
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Orang tua peserta didik sebagai salah satu stakeholders di
sekolah unggulan merupakan satu komponen yang sangat berperan
penting untuk menjadikan sekolah itu maju dan bermutu. Oleh karena
itu pihak sekolah harus dapat terus menjalin kerja sama dengan orang
tua peserta didik pemberdayaan meraka untuk kemajuan dan
keunggulan sekolah tersebut. Maka kepala sekolah secara intensif
melakukan pendekatan dan pemberdayaan dengan mereka melalui
pembentukan forum sliaturrahmi dan komite sekolah.
Berdasarkan pengamatan peneliti di SMAN 1 Kota Jambi, dalam
kepemimpinan transformasional kepala sekolah untuk pemberdayaan
dan kerjasama dengan orang tua siswa. Dibentuk wadah jenis kerja
sama orang tua dengan sekolah yaitu, forum komite sekolah yang
dibentuk oleh sekolah unggulan di Provinsi Jambi.334
Wadah kerja sama ini dalam pengembangan dan kemajuan
sekolah unggulan tersebut sangat berperan sekali dalam memberikan
kontribusi

untuk

kemajuan

dan

keunggulan,

baik

di

bidang

kependidikan maupun pembiayaan sekolah yang berbentuk fisik
maupun nonfisik. Di mana melalui wadah ini pihak sekolah dapat
memberikan informasi dan koordinasi serta tempat penyampaian
program-program yang dibuat sekolah kepada orang tua siswa
tersebut, sehingga melalui wadah ini akan terjalin silaturahim dan kerja
sama yang baik untuk kemajuan dan keunggulan sekolah.
Wadah kerja sama pihak sekolah dengan orang tua di SMAN 1
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dibentuk dan
berjalan dengan baik, karena pihak sekolah menyadari bahwa orang
tua dapat menfasilitasi, dengan cara menciptakan lingkungan yang
mendukung pembelajaran dan membantu anak-anak mereka dalam
kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Pelaksanaan komunikasi
dengan sekolah, menggunakan sumber daya dan agen masyarakat,
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dan melakukan pekerjaan dengan sukarela

di sekolah, merupakan

faktor-faktor yang termasuk keterlibatan orang tua. Orang tua akan
berkontribusi pada lingkungan keseluruhan tempat pendidikan dan
perkembangan anak.335
Pemberdayaan sekolah unggulan melalui keterlibatan orang tua
dalam pelaksanaan kependidikan, akan memberikan manfaat yang
sangat signifikan bagi siswa yang sekolah di sana, manfaat tersebut
adalah

dapat meningkatkan prestasi akademik, sikap belajar siswa

meningkat, tingkat drop-out yang menurun, keamanan dan stabilitas
emosi

yang meningkat, perilaku yang meningkat dan kehadiran

sekolah yang lebih baik.336
Berdasarkan pengamatan peneliti di SMAN 1 Kota Jambi,
memang ditemui pihak sekolah selalu melakukan kordinasi yang aktif
dengan pihak orang tua selaku bagian dari stakeholders sekolah, ini
terlihat dari berbagai dokumen yang peneliti temui baik berupa daftar
hadir, undangan ataupun foto-foto kegiatan silaturrahmi orang tua
siswa, komite sekolah ataupun kegiatan parenting. Dari kegiatan
tersebut para oarang tua siswa dapat mengetahui secara mendalam
perkembangan pendidikan anaknya, mereka mendapatkan berbagai
pengetahuan tentang pendidikan anak dan keluarga dan orang tua pun
juga selalu up to date dengan perkembangan sekolah tempat
pendidikan anaknya.337
Di samping itu juga pihak sekolah mendapatkan kemudahankemudahan dalam membentuk keberhasilan pendidikan siswanya,
dengan pendidikan yang bermutu, dan dari kegiatan tersebut juga
sering pihak sekolah mendapatkan bantuan dana ataupun bahan serta
pemikiran-pemikiran yang baik, dari orang tua siswa secara sukarela
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memberikan bantuan untuk keberlanjutan, kemajuan dan bermutu di
tempat anaknya sekolah.338
Dari data tersebut, dapat dianalisa bahwa strategi yang
dilakukan oleh pihak sekolah unggulan, melalui kegiatan forum
silaturrahmi orang tua siswa, dengan kegiatan seperti diadakannya
parenting dan beberapa kegiatan lainnya, merupakan salah satu
strategi

yang

efektif

bagi

sekolah

unggulan

dalam

rangka

memberdayakan sekolahnya untuk menjadi sekolah yang unggul,
karena melalui kegiatan ini para orang tua merasa ikut memiliki dan
bertanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi sekolah unggulan,
karena anak mereka juga mengenyam pendidikan di sana, sehingga
pihak sekolah akan dapat menjalin kerjasama dengan mereka dengan
memberdayakan beberapa hal yang memang dapat diberdayakan
beberapa hal yang memang dapat diberdayakan untuk kemajuan dan
keunggulan sekolah.
3. Memanfaatkan Potensi Stakeholders
Orang tua yang menyekolahkan anaknya di SMAN unggulan
berdasarkan pengamatan peneliti, mempunyai latar belakang ekonomi,
pendidikan dan pekerjaan yang beragam.

Di SMAN 1 Kota Jambi

dengan latar belakang orang tua yang berbeda-beda. Orang tua yang
mempunyai kemampuan ekonomi dan berlatar belakang pendidikan
dan pekerjaan yang baik. Para orang tua tersebut banyak yang bekerja
di berbagai instansi pemerintah sebagai pegawai negeri sipil, pejabat,
guru dan dosen, anggota dewan dan ada juga yang bekerja sebagai
pengusaha.339
Keadaan seperti ini merupakan potensi dan menjadi peluang
bagi sekolah unggulan untuk lebih melakukan komunikasi secara
intensif dalam mengembangkan dan memajukan sekolahnya, karena
memang mereka juga merasa memiliki dan bertanggungjawab atas
338
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kemajuan dan keunggulan sekolah tempat anaknya mengenyam
pendidikan disana. Mereka juga merasa dengan keunggulan dan
majunya lembaga pendidikan tersebut maka anaknyapun akan
mendapat pendidikan yang terbaik.
Sebagaimana

diungkapkan

oleh

AR,

orang

tua

yang

menyekolahkan anaknya di SMAN 1 Kota Jambi saat ini, berdasarkan
data yang ada memang sudah sangat beragam latar belakang
pendidikan dan pekerjaanya, mereka ada yang bekerja di berbagai
instansi pemerintah, pejabat pemerintahan kabupaten,
karet dan sawit, pebisnis dan berbagai

pengusaha

pekerjaan rutin mereka.

Dengan beragamnya latar belakang mereka kami selaku pihak sekolah
selalu melakukan komunikasi dengan mereka untuk sama memikirkan
kamajuan dan keunggulan SMAN 1 Kota Jambi ini, kami berusaha
dapat memberdayakan potensi ini untuk mencapai tujuan yang
diharapkan dari sekolah ini.340
Dengan komunikasi yang baik antar kami dengan pihak
stakehoders yang ada tersebut, banyak sekali sumbangan dan bantuan
baik yang sifatnya dana, informasi, sarana dan prasaran serta berbagai
sumbangsih lainnya. Seperti, adanya informasi dana BOS,

bantuan

bangunan, terjadinya MoU dengan berbagai pihak dan berabagai
bantuan lainnya yang kami dapatkan melalui komunikasi kami dengan
pihak orang tua, rekanan dan stakeholder lainnya yang mempunyai
perhatian dengan pendidikan”.341
Berdasarkan pengamatan peneliti di SMAN 8 Kabupaten
Merangin, ditemui memang pihak sekolah unggulan yang diteliti, sangat
perhatian sekali melakukan komunikasi dengan berbagai pihak
termasuk pihak orang tua dan stakeholders lainnya, untuk memajukan
sekolah mereka, karena pihak sekolah memang meyakini, sekolahnya
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akan maju dan unggul apabila terjalin silaturrahmi dan komunikasi yang
baik antara pihak sekolah dan stakeholdersnya. Oleh karena ini terlihat
intensitas pertemuan dan komunikasi yang dilakukan pihak sekolah
dengan stakeholders memang sering dan terjadwal malalui berbagai
forum ataupun wasilah lainnya.342
4. Pemberdayaan Hari Besar Islam
Pelaksanaan peringatan hari besar Islam seperti maulid Nabi,
tahun baru Islam dan lainnya, selalu dilaksanakan di sekolah unggulan
pada setiap tahunnya. Dalam kegiatan tersebut pihak sekolah
mengundang orang tua siswa dan beberapa stakeholders lainnya untuk
menghadiri acara tersebut, dan acara ini sering dijadikan momen bagi
pihak sekolah untuk menyampaikan berbagai program-program yang
akan dibuat oleh sekolah, baik program yang berkaitan dengan
kemajuan akedemik maupun kemajuan yang bersifat fisik sekolah.343
Pada

saat

menyampaikan

pelaksanaan
programnya

kegiatan

kepada

itu

seluruh

pihak
yang

sekolah

hadir

dan

memberikan pengertian bersama tentang kondisi yang dihadapi oleh
pihak sekolah, maka melalui momen ini pihak orang tua ataupun
stakeholders yang datang saat itu, di samping akan mendapatkan
pencerahan tentang ilmu keagamaan, merekapun mendapatkan
tentang berbagai informasi program-program yang sedang dan akan
dilakukan sekolah untuk kemajuan dan kebermutuan pendidikan
sekolah tempat anak mereka sekolah.
Oleh karena itu ketika para orang tua yang hadir saat itu merasa
terpanggil

dan

merasa

sama-sama

bertanggungjawab

untuk

menyukseskan program yang dibuat oleh pihak sekolah, mereka
dengan sukarela dan ikhlas memberikan berbagai masukan dan
bantuan baik yang bersifat materi maupun non materi. Sehingga
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momen

ini

sering

sekali

menjadi

ajang

silaturahmi

sekaligus

penggalangan dana untuk pelaksanaan program yang telah dibuat
sekolah.
Sebagaimana diungkapkan EV, ia mengatakan “kami secara
rutin biasanya melaksanakan acara peringatan tahun baru Islam,
peringatan maulid Nabi, dan Isra Mikraj. Di mana dalam acara tersebut
kami mengundang berbagai kalangan untuk menghadiri kegiatan
tersebut, seperti tahun baru hijriah, kami biasanya melakukan dengan
pentas seni Islami dengan mengundang seluruh orang siswa, pejabat
daerah dan beberapa stakeholders lainnya, dari acara tersebut kami
melakukan

jalinan

silaturrahim

dengan

mereka,

memberikan

penambahan pengetahuan keagamaan dan penyampaian berbagai
program-program yang kami buat untuk kemajuan sekolah. Dan
alhamdulillah dari momen tersebut timbul kesadaran para orang tua
ataupun stakeholders untuk ikut merasa memiliki dan bertanggung
jawab dengan sekolah kami, sehingga mereka saat itu merasa
terpanggil untuk menyukseskan dan membantu berbagai program yang
akan dilakukan oleh pihak sekolah tersebut, para orang tua ataupun
stakeholders melalui pendekatan yang kami lakukan, mereka dengan
kesadaran diri membantu kami dalam hal pendanaan ataupun
memberikan petunjuk-petunjuk dari meraka untuk mendapatkan jalan
keluar yang dapat menyukseskan program yang kami buat.344
Dalam kesempatan lain SS mengatakan “ setiap peringatan hari
besar Islam yang diadakan oleh SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

selalu mengundang

orang siswa untuk

menghadiri kegiatan tersebut, terutama pada acara bulan Muharram,
biasanya pihak sekolah mengadakan berbagai kegiatan Islami yang
membuat orang tua tertarik untuk menghadiriya.345 Pada saat
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pelaksanaannya dapat melihat berbagai kemajuan dan kemampuan
siswa sekolah tersebut yang menampilkan potensi diri mereka, melalui
kegiatan-kegiatan yang

telah direncanakan sekolah. Kami melihat

acara tersebut sangat bermutu dan baik sekali, sehingga kami merasa
bangga menyekolahkan anak kami di sini, kami ketika pihak sekolah
menyampaikan beberapa program yang akan dilakukan dilakukan di
sekolah itu, kami merasa ikut bertanggungjawab untuk sama-sama
menyukseskannya, sehingga kami selaku orang tua siswa dengan suka
rela dan senang hati memberikan bantuan berupa dana

kepada

sekolah untuk mewujudkan program kemajuan sekolah itu”.346
Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala SMAN 8
Kabupaten Merangin. Saat diadaknya peringatan hari besar Islam,
dilihat dalam acara tersebut diadakan dengan berbagai kegiatan yang
menampilkan kreatifitas dan kemampuan siswa melalui panggung
pentas seni, pada acara tersebut, pihak sekolah mengundang dan
melakukan silaturrahmi dengan pihak orang tua siswa, saat itulah para
orang tua melihat berbagai kegiatan dan kemajuan pendidikan anakanaknya yang menampilkan berbagai tampilan, karena kami ingin
membuat para orang tua siswa bangga menyekolahkan anaknya di
sekolah unggulan, dan nantinya ikut merasa bertanggungjawan
bersama atas kesuksesan sekolah dan anaknya.347
Nampaknya para orang tua sangat senang dan bangga
menyekolahkan anaknya di sana, dan saat itu disampaikan beberapa
program yang dibuat sekolah untuk kemajuan pendidikan baik berupa
fisik atau non fisik, para orang tua tersebut dengan penuh kesadaran
dan

keikhlasan

mau

membantu

sekolah,

dengan

membantu

pembiayaan atupun sumbang saran untuk menyelesaikan program
yang kami buat, misalnya pembangungan Mushalla, yang alhamdulillah

346

347

Hasil Wawancara Kepala SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, 25 September 2017
Hasil Wawancara Kepala SMAN 8 Kabupaten Merangin, 4 September 2017

saat ini sudah rampung, merupakan sumbangan, infak dan waqaf dari
orang tua siswa dan beberapa donatur lainnya yang didapat, melalui
berbagai kegiatan dan acara yang adakan tersebut”.348
Berdasarkan pengamatan peneliti, saat mengadakan acara
peringatan ulang tahun SMAN 1 Kota Jambi, memang terlihat acara
yang mereka kemas sangat menarik, mengundang para alumni yang
sudah bekerja di berbagai instansi dan dihadiri langsung oleh Gubernur
para guru, siswa dan orang tua, berkumpul bersama menyaksikan
kegiatan tersebut, terlihat para orang tua sangat antusias dan senang
mengikuti acara tersebut dari awal sampai akhir acara, pada saat itulah
pihak sekolah melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang tua
untuk turut berperan aktif bersama untuk kemajuan dan menjadikan
sekolah dan anak mereka bermutu. mereka menyampaikan program
pembuatan beberapa fasilitas pendidikan siswa untuk yang belum ada,
dan saat itu beberapa orang tua dengan keikhlasan dan kesadaran,
mereka menyanggupi untuk membantu.349
5. Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Dan Swasta
Strategi yang perlu dilakukan untuk memajukan sebuah lembaga
pendidikan,

terutama

sekolah

unggulan,

adalah

diadakannya

penjajakan kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun
swasta, untuk memajukan dan menjadikan sekolah itu unggul. Karena
sekolah tersebut dalam operasionalnya di bawah kontrol Pemerintah,
oleh karena itu perlu adanya jalinan

kerjasama yang baik kepada

beberapa pihak yang dapat membantu kemajuan dan keunggulan
sekolah tersebut. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan pihak
instansi

pemerintah

dan dapat juga dengan pihak swasta yang

mempunyai perhatian terhadap pendidikan.
SMAN 1 Kota Jambi dengan gesit dan cermat memperhatikan
segala peluang yang ada, guna dilakukan kerjasama untuk kemajuan
348
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dan keunggulan sekolah yang mereka pimpin, sesuai dengan visi misi
sekolah.350 Dalam pandangan Islam kerja sama dan saling menolong
dalam hal kebaikan dinilai sebagai ibadah dan merupakan wujud sukur
terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan. Harus saling membantu
dan kerjasama antar sesama, karena kebakhilan merupakan hasil dari
tidak kuatnya keyakinan terhadap Allah pemberi rizki, karena seorang
yang tahu bahwa Allah yang memberikan rizki pasti ia akan tertarik
untuk membantu dan saling menolong, karena itu kemulian dan hasil
dari keimanan yang sempurna. Dengan ungkapan nikmat itu, ketika
engkau bersukur dia akan kekal, jika kufur ia akan hilang.
Kerjasama dan saling memberi merupakan akhlak mulia, apa lagi
kerjasama dan saling membantu atupun memberi tersebut berupa ilmu
pengetahuan melalui lembaga pendidikan atau sesutu yangbermanfaat
bagi orang banyak itu akan menjadi pahala jariyah bagi yang
melakukannya. Sabda Rasulullah SAW :

سو هل هللا صلّى هللاه عليه وسلّم سبع يجرى للعبد
عن أنس رضي هللاه عنهه قال قال ر ه
أج هر هه ّن و ههو في قبره بعد موته من علم علما أوكرى نهرا أو حفر بئرا أوغرس نخل أو
)بنى مسجدا أو ورث همصحفا أوترك ولدا يستغف هر لهه بعد موته (رواهه البيهقى
Artinya : Dari Anas RA, berkata, bersabda Rasulullah SAW ada tujuh
golongan hambaku yang terus mendapatkan pahala walaupun
ia sudah di dalam kubur, orang yang mengajar, orang yang
mengalirkan air sungai, orang yang membuat sumur, orang
melakukan pengairan, orang yang membangun masjid, orang
yang mewariskna al-Qur’an atau yang meninggalkan anak
yang memohon ampun untuknya setelah wafatnya (HR.
Baihaqi).351
Menurut keterangan EV, kami dari pihak sekolah tidak mungkin
dapat memajukan dan menjadikan unggul sekolah ini kalau kami tidak
melakukan pendekatan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik
pemerintah maupun swasta, selama sudah banyak kami melakukan
350
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kerjasama dengan berbagai pihak sampai adanya dan berkembangnya
sekolah ini, bekerja sama tersebut tentunya saling menguntungkan
istilahnya take and give.352
Dari data di atas dapat dianalisis bahwa, kepemimpinan
transformasional kepala sekolah dalam

pemberdayan sekolah

unggulan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menjadikan sekolah
maju dan unggul, dengan melakukan kerjasama berupa MoU antara
pihak sekolah dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta
merupakan

pemberdayaan

yang

sangat

mendukung,

dalam

mewujudkan visi dan misi sekolah unggulan, dan ini terbukti dengan
banyak fasilitas yang terbuat, beberapa kegiatan pendidikan dan
pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan.

6. Pemberdayaan Melalui Promosi Sekolah
Promosi sekolah merupakan sarana yang digunakan sebagai
salah satu cara untuk meningkatkan peminat jasa pendidikan yang
ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan didapatkan input peserta
didik yang bermutu. Selain itu kegiatan promosi sekolah juga
memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran
sekolah pada tahap selanjutnya, karena biasanya kegiatan promosi
dijadikan

sebagai

cara

berkomunikasi

langsung

dengan

calon

pengguna jasa. Sehingga pengguna jasa pendidikan akan dapat
memperoleh informasi akurat

dan mempunyai respon yang positif

dalam menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.
Berdasarkan pengamatan peneliti di SMAN 1 Kuala Tungkal
Kabupaten tanjung Jabung Barat,

pihak sekolah unggulan

dalam

melakukan pengembangannya, salah satu yang diadakannya dengan
melakukan promosi sekolahnya melalui sosialisasi dengan berbagai
strategi, yang dapat menarik orang tua untuk menyekolahkan anaknya
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di sekolah tersebut. Karena pihak sekolah meyakini jika orang tua yang
konsen dan sangat perhatian dengan pendidikan anaknya, mereka
sangat tertarik untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah unggulan,
maka promosi dan sosialisasi sekolah merupakan upaya untuk
memberitahu kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya di
sekolah tersebut. Di antara strategi promosi dan sosialisasi yang
dilakukan oleh pihak sekolah tersebut adalah melalui pemasangan
spanduk diberbagai tempat, penyebaran pamflet, mengadakan moment
ekspo sekolah, melakukan seminar dengan mengundang peserta dari
luar sekolah, pentas seni, dan berbagai kegiatan ektrakurikuler yang
dapat dilihat orang tua dan mengundang ketertarikan mereka untuk
menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.353
Menurut keterangan EV, ia menjelaskan di SMAN 1 Kota Jambi,
ada beberapa strategi yang dilakukan sehingga dapat mempromosikan
sekolah ini pada khalayak masyarakat kota Jambi dan sekitarnya,
diantaranya kami membuat spanduk yang kami pasang di tempattempat strategis, penyebaran brosur, mengadakan bazar, expo se-kota
Jambi dan sekitarnya, pentas seni serta beberapa kegiatan promosi
lainnya

dengan

mengikutsertakan

siswa

kami

dalam

berbagai

olimpiade, lomba dan turnamen mulai dari tingkat kecamatan sampai
tingkat nasional.354
Sementara itu menurut keterangan dari AD, ia menjelaskan
upaya yang kami terapkan di sekolah kami dalam melakukan promosi
sekolah ini, kami lakukan dengan dua cara, yaitu dengan memperbaiki
dari dalam dan menyampaikan keberhasilan kami ke pihak luar.
Perbaikan ke dalam, kami melakukan dengan membenahi dan
menyempurnakan segala sisi yang menunjang mutu pendidikan kami,
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sabagai nilai jual kami nantinya yang kami sebarkan dan kami
sampaikan ke luar.
Sementara itu penyampaian ke luar kami lakukan dengan
berbagai cara, mulai dengan promosi dengan spanduk, banner, brosur,
pembuatan buletin dan media eloktronik melalui website dan email
yang dapat di akses setiap hari, mengadakan ekspo setiap tahun,
bazar, serta kami juga melakukan promosi dengan mengirim anak didik
kami mengikuti berbagai lomba dan turnamen, yang dilaksanakan mulai
di tingkat daerah maupun sampai tingkat nasional, dan kami pada
setiap tahun yang mempunyai program

dan target yang telah kami

tetapkan dalam meraih prestasi siswa pada ajang lomba, olimpiade dan
turnamen sampai ke tingkat nasional, itu dapat dilihat pada program
kerja kami dan data prestasi yang kami raih pada setiap tahunnya,
karena dengan ini juga menjadi sarana bagi kami untuk diberdayakan
sebagai nilai jual sekolah kami dan daya tarik bagi masyarakat untuk
menyekolahkan anaknya di sini”.355
Berdasarkan observasi peneliti di SMAN 1 Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditemukan berbagai upaya yang
dilakukan oleh pihak sekolah unggulan tersebut, untuk melakukan
promosi sekolah mereka

dengan memberdayakan potensi dan

keunggulan-keunggulan serta berbagai prestasi yang telah mereka raih,
untuk menjadi media daya tarik orang tua untuk menyekolahkan
anaknya di sekolah itu, walaupun ada sebagai orang tua yang
bertempat tinggal jauh dari sekolah dan dengan biaya yang tidak
sedikit, tetapi mereka tetap tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah
itu, karena mutu dan prestasi yang banyak diraih siswa disana melalui
pemberdayaan promosi yang dilakukan oleh pihak sekolah, dengan
harapan orang tua tersebut, anaknya yang sekolah di sekolah tersebut,
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dapat berprestasi dalam bidang kegiatan sekolah dan bermutu dalam
bidang akademiknya.356
Dari data tersebut, diketahui dan dapat dianalisis, bahwa
promosi sekolah unggulan melalui pemasangan spanduk diberbagai
tempat strategis, pembuatan pamflet yang disebar ke berbagai taman
kanak-kanak, serta berita dan khabar yang disampaikan dari mulut ke
mulut orang tua siswa kepada masyarakat, dengan menyampaikan
berbagai keberhasilan dan prestasi yang diperoleh sekolah unggulan,
merupakan upaya promosi yang dilakukan pihak sekolah dalam
melakukan pemberdayaan seolah unggulan untuk menjadi sekolah
yang bermutu.
Sekolah unggulan dalam menerapkan setiap mata pelajaran,
memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan
demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana
pembelajaran

yang

pembelajaran

guru

berbeda
pastinya

pula.

Dalam

memerlukan

menyelenggarakan

sarana

yang

dapat

mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat berlangsung
dengan menarik. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang
memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi
juga dengan tulis dan peragaan sesuai dengan sarana prasarana yang
telah disiapkan guru. Guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam
menunjang kegiatan pembelajaran.
Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan
pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting
dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana
pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru
dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Begitu pula
dengan suasana selama kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran
harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar.
356
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Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan
pembelajaran, maka peserta didik, guru, sekolah akan terkait secara
langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana
prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat
kecerdasan yang bagus sehingga penggunaan sarana prasarana
pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki
kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru akan
terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana. Kegiatan
pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik dan bermakna.
Oleh karena pihak sekolah berkewajiban sebagai pihak yang
paling bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasaran
yang dibutuhkan, serta menjaga dan memelihara sarana prasarana
yang telah dimiliki, maka sarana prasarana yang diperlukan dalam
administrasi pendidikan

setiap satuan pendidikan sesuai dengan

peraturan menteri pendidikan nasional, misalnya sekolah diupayakan
memiliki sarana yang meliputi tempat belajar yang nyaman, perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar
lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan
untuk

menunjang

proses

pembelajaran

yang

teratur

dan

berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana
yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan,
ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang
laboratorium,

ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah

raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan
ruang/tempat

lain

yang

diperlukan

untuk

menunjang

proses

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Berdasarkan wawancara dengan AS, ia menjelaskan, ”dalam
melakukan proses kegiatan pembelajaran di sekolah kami ini, kami
selalu memperhatikan dan mengacu pada peraturan pemerintah yang
telah ditetapkan, khususnya penyediaan sarana dan prasarana yang
ada di sekolah ini, kami selalu berdaya upaya memenuhi tuntutan yang

diamanahkan oleh undang-undang tentang standar mutu pendidikan,
dan

alhamdulillah

sebagaimana

yang

terlihat

memenuhi standar mutu pendidikan tersebut,

sekarang

dapat

sehingga kami telah

berhasil mendapatkan akreditasi sekolah kami A”.357
Sekolah unggulan harus mempunyai sarana prasarana yang
memenuhi standar mutu pendidikan yang ada, pihak

sekolah

memperhatikan dan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan sarana
dan prasana tersebut, dengan melakukan bebagai kerjasama maupun
dengan usaha membuat proposal kepada berbagai pihak yang mau ikut
memperhatikan pendidikan. Sehingga semua sekolah tersebut dapat
memenuhi semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai
dengan tuntutan standar mutu pendidikan.
SMAN 8 Kabupaten Merangin, pada awal sekolah tersebut,
memiliki sarana dan prasarana yang belum lengkap, namun seiring
waktu berjalan, dengan upaya yang dilakukan pihak sekolah, maka
sekolah tersebut dapat memenuhi dan melengkapi sarana dan
prasarana yang dibutuhkan, sehingga pada saat ini semua sarana dan
prasarananya sudah lengkap, karena memang lengkapnya sarana dan
prasarana pendidikan, merupakan salah satu upaya SMAN unggulan
untuk dapat memberdayakan sekolahnya untuk menjadi sekolah
unggul.358
7. Pemberdayaan Program Pembelajaran dan Kegiatan Ektra
Kurikuler Unggulan
Sebuah

sekolah

adalah

persemaian

siswa

untuk

bisa

berkontribusi positif di masyarakat. Sekolah wajib membuat siswanya
merasa bangga pada tempat ia bersekolah dan menuntut ilmu. Dengan
sekolah berkonsentrasi pada program unggulan, saat yang sama
sekolah sedang membuat
masyarakat.
357
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strategi juga untuk mencapainya. Sekolah sebagai komunitas mesti
punya tujuan untuk mengangkat sebuah ekstra kurikuler sebagai
program unggulan.
Manfaat dari sekolah mempunyai program unggulan adalah
mudah bagi orang tua siswa mengingat apa keunggulan dari sebuah
sekolah, dan berguna sekali dalam pemasaran, guru dan murid merasa
punya

kebanggaan

terhadap

sekolah,

siswa

merasa

bangga

bersekolah di tempat yang punya keunggulan program unggulan,
keunggulan itu bisa berbentuk program unggulan yang bersifat
akademis, seperti dengan cara membina murid untuk diikutsertakan
lomba atau olimpiade yang berhubungan dengan mata pelajaran
tertentu dan juga secara rutin menjaring dan melatih muridnya agar
bisa berkompetisi, atau program unggulan yang dihasilkan dari ekskul
seperti kesenian (musik, tari, drum band, teater dan lainnya), Olah raga
dan Life skills (keterampilan hidup) seperti pramuka,

palang merah

remaja, profesional bidang musik, vokal, drum band, tari dan drama
serta beberapa ekskul lainnya.
Dalam pandangan Islam untuk menjadikan diri menjadi maju dan
mempunyai nilai lebih, maka seseorang itu harus mempunyai nilai lebih
dan keunggulan dari yang lainnya, sebagaimana Rasulullah SAW
menentukan, bahwa tidak semua orang sama dari nilai keislamannya,
seorang muslim yang mempunyai nilai lebih dia lebih baik dari muslim
yang tidak mempunyai kelebihan atau keunggulan, sebagaimana sabda
Rasulullah :

سول هللا صلّى هللاه عليه وسل ّم
عن يزيد بن حبيب عن عبد هللا بن ه
عمر أ ّن ر هجل سأل ر ه
ّ ي السلم خير قال ت هطع هم الطعام وتقرأ ال
سلم على من عرفت ومن لم تعرف (رواهه
ّ أ
)البهخارى
Artinya : Dari Yazid bin Habib, dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya
seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam yang
bagaimana yang paling baik, Rasul menjawab, engkau
memberi makan kepada orang, mengucapkan salam kepada

orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. (HR.
Bukhari).359
Berdasarkan analisis peneliti, upaya strategis yang dilakukan
oleh pihak sekolah unggulan dalam pemberdayaan sekolah untuk
peningkatan keunggulannya, juga dilakukan

dengan mengadakan

program-program uggulan yang bersifat akademik maupun non
akademik. Berbagai program unggulan yang mereka lakukan dalam
kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut. Program unggulan yang
diterapkan

di samping kegiatan belajar mengajar seperti biasa dan

program kegiatan unggulan yang umum seperti drumband, pramuka,
palang merah remaja dan lainnya.

8. Pemberdayaan Melaui Reward dan Punishmen Bagi Guru
Reward adalah sebuah bentuk penghargaan atau penguatan
yang diberikan, bersifat menyenangkan perasaan sehingga dapat
menimbulkan

keinginan

orang

yang

mendapatkannya

untuk

melakukan hal yang baik lagi di waktu yang akan datang. Reward
dalam hal ini

menjadi sangat penting sebagai salah satu motivasi

eksternal yang digunakan untuk memperkuat perilaku seseorang.
Sementara itu punishment (hukuman) adalah suatu perbuatan, dimana
atasan ataupun lembaga secara sadar dan sengaja menjatuhkan
hukuman kepada karyawan atau

bawahannya, dalam bentuk

hukuman baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian
karyawan yang melakukan pelanggaran.
Dalam pandangan Islam, hukuman merupakan hal yang penting
dalam memberikan pembelajaran, meskipun bukan sebagai metode
yang didahulukan. Berkenaan dengan hukuman, di jumpai beberapa
ayat dalam Alquran sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:
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)١٦ :  (الفتح 
Artinya: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal “Kamu
akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai
kekuatan yang besar, kamu harus memerangi mereka kecuali
mereka menyerah, maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya
Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika
kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling
sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab
yang pedih".(QS. Al-Fath/48: 16)360
Pada ayat di atas tersebut selain mengakui keberadaan
hukuman dalam rangka perbaikan umat manusia, juga menunjukkan
hukuman itu tidak diberlakukan kepada semua manusia melainkan
diberlakukan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran saja.
Seseorang yang model seperti ini biasanya sudah sulit diperbaiki
hanya dengan nasehat atau teladan, melainkan harus lebih berat lagi
yaitu

dididik

dengan

menggunakan

hukuman.

Selain

metode

hukuman, pemberian hadiah atau reward juga diakui dalam dunia
pendidikan. Hadiah merupakan bentuk motivasi sebagai penghargaan
atas perilaku yang sesuai. Pemberian hadiah ini bertujuan untuk
memberikan penguat terhadap perilaku yang baik. Pemberian penguat
yang berupa reward ini dirasa memiliki efek yang
pada

dengan pemberian

lebih

kuat

dari

hukuman. Namun demikian, pemberian

hukuman tetap saja penting dalam rangka pembinaan perilaku
seseorang.
360
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Berdasarkan wawancara peneliti di SMAN 1 Kota Jambi, salah
satu upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah unggulan, dalam
meningkatkan keunggulan dan menjadikan sekolahnya menjadi
sekolah unggulan, serta menjadikan para tenaga kependidikan yang
mengabdi di sana menjadi betah, dan merasa memiliki serta
bertanggungjawab

dengan

keadaan

diterapkannya reward dan punishment

sekolahnya,

yaitu

dengan

kepada segenap tenaga

kependidikan yang ada di sekolah tersebut.361
Pihak sekolah dalam mempertahankan dan menumbuhkan
disiplin, semangat mengajar dan bekerja bagi guru dan karyawannya,
pihak sekolah untuk pemberian reward kepada mereka dengan bentuk
yang berbeda-beda pada tiap sekolah unggulan, mulai dari pemberian
reward berupa lisan seperti pujian maupun dalam bentuk penghargaan
lainnya,

sesuai dengan

kriteria dan ketentuan yang dibuat serta

kemampuan yang ada pada sekolah tersebut. Setiap ada di luar
kegiatan pembelajaran rutin, dan kegiatan yang melibatkan tenaga
kependidikan mereka akan diberikan berbagai reward.
Berdasarkan wawancara peneliti, salah satu yang dilakukan
terhadap tenaga kependidikan yang ada di SMAN 8 Merangin, untuk
menerapkan kemajuan dan meningkatkan mutu pendidikan dan
pembelajarannya, juga menerapkan reward dan punishment. Dan ini
semua terdapat dan tertuang dalam aturan yang ada. Untuk masalah
punishment, peneliti lihat dari pelanggaran ringan, pelangaran sedang
sampai pelanggaran berat, dan jenis pelanggarannya ini telah
diterapkan untuk pembinaan, pada tahap awal pihak sekolah
memberikan

teguran

lisan

pelanggaran, sampai pada

kepada

mereka

yang

melakukan

SP1, SP2 dan SP3. Sementara untuk

menimbulkan semangat dan memotifasi mereka yang mempunyai
pengabdian dan kinerja yang baik, pihak sekolah juga memberikan
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berbagai penghargaan berupa reward, ada beberapa penghargaan
yang terapkan di SMAN 8 Merangin, ada berupa pemberian pujian
secara lisan, berupa diumumkan saat upacara pagi dan pertemuan
majelis, secara tertulis dengan kami memberikan piagam penghargaan
dan membuat spanduk dan dipasang di sekolah.362
Sementara itu menurut KA, ia mengatakan, “di SMAN 1 Kuala
Tungkal untuk meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja
para tenaga kependidikan yang ada di sini, kami juga menerapkan
reward dan punishment sebagai penghargaan bagi yang mempunyai
kinerja yang baik, sekaligus menjadi pelajaran bagi yang melanggar
aturan yang ada, serta menjadi penyemangat bagi yang lainnya.
Adapun reward yang kami berikan kepada mereka bertingkat, mulai
dari ucapan selamat dan pujian yang kami sampaikan langsung kepada
mereka dan diumumkan saat dalam upacara dan pertemuan. Sehingga
mereka yang mempunyai prestasi,

berkinerja yang tinggi dan

mempunyai loyalitas kepada sekolah ini, akan merasa dihargai dan
ingin selalu untuk lebih meningkatkan keterampilan mengajarnya dan
meningkatnya rasa tanggungjawab mereka dengan sekolah ini”. 363
Dalam instansi pendidikan, pelaksanaan pendidikan, pelatihan
dan pengembangan, sering dilakukan sebagai upaya meningkatkan
kinerja para tenaga kependidikan yang dianggap belum mampu untuk
mengemban pekerjaannya karena faktor perkembangan kebutuhan
masyarakat dalarn pendidikan. Secara deskripsi tertentu potensi para
pekerja pendidikan mungkin sudah memenuhi syarat administrasi pada
pekerjaanya, tapi secara aktüal para pekerja pendidikan harus
mengikuti atau mengimbangi perkembangan pendidikan sesuai dengan
tugas yang dijalani atau yang akan dijalaninya.
Hal ini yang mendorong pihak instansi pendidikan untuk
menfasilitasi kepada tenaga kependidikannya untuk mengikuti pelatihan
362
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dan pengembangan karir para tenaga kerja

pendidikan guna

mendapatkan hasil kinerja yang balk, efektif dan efisien. biasanya
upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pelatihan dan
pengembangan karir. Dengan melalui pendidikan, pelatihan dan
pengembangan, tenaga kependidikan akan mampu mengerjakan,
meningkatkan, mengembangkan pekerjaannya.
Dalam pandangan Islam, memang sangat diperhatikan sekali
tentang pengembangan diri dengan melakukan penambahan ilmu
pengetahuan dan keterampilan. Islam bahkan menjelaskan kedudukan
orang yang berilmu dan beriman ditinggikan Allah dari yang
lain. Karena fungsi ilmu dapat meningkatkan keimanan seseorang
dalam peran di masyarakat. Kualitas guru digambarkan oleh Athiyah Al
Abrasy memiliki sifat-sifat, yaitu: zuhud senantiasa berniat mencari
keridhaan Allah, bersih (fisik dan psikhisnya), ikhlas dalam bekerja,
pemaaf, mencintai murid seperti mencintai anaknya sendiri, memahami
tabi’at murid, dan menguasai mata pelajaran.364 Seorang guru harus
terus mengembangkan diri dan mempunyai sifat seperti ini, karena
ketika dimiliki guru, maka ia akan dimudahkan hisabnya dihari kiamat.
Dikatakan juga, barang siapa yang menginginkan kemudahan
dalam hisabnya, hendaknya ia menjadi penasehat untuk dirinya dan
saudaranya. Sebagai lembaga pendidikan yang bermutu, berdasarkan
pengamatan

peneliti,

kemampuan

tenaga

sekolah

unggulan

kependidikannya

dan

selalu
selalu

memperhatikan
mengadakan

peningkatan pengembangan kemampuan mereka dalam melakukan
tugas pembelajaran mereka. Pihak sekolah sangat menyadari sekali,
bahwa kemajuan dan keunggulan pendidikan yang akan dapat berhasil
ketika tenaga kependidikan yang mengabdi di sekolah mereka,
mempunyai kemampuan mendidik dan keterampilan dan dedikasi yang
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tinggi terhadap sekolah tempat mereka mengabdi. Untuk membuat
tenaga

kependidikan

yang

mengabdi

di

sekolah

mempunyai

kemampuan dan dedikasi yang tinggi sesuai dengan yang diharapkan,
pihak sekolah unggulan sering melakukan pendidikan, pembinaan dan
pelatihan bagi tenaga kependidikannya.
Adapun bentuk pendidikan, pelatihan dan pengembangan bagi
segenap tenaga kependidikan yang ada di sekolah unggulan,
dilakukakan dengan cara seminar, pendidikan leadhership, mengirim
guru mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan luar sekolah,
pertemuan rutin, Instruktur K-13 Tingkat Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten, melakukan workshop dan pelatihan guru, melakukan studi
banding dan beberapa kegiatan lainnya yang dapat meningkan dan
mengembangkan mutu pembelajaran para tenaga kependidikan yang
ada di sekolahnya.
Berdasarkan dokumentasi yang didapatkan peneliti, bahwa
peningkatan kemampuan

tenaga kependidikan yang mengajar di

sekolah unggulan, pihak sekolah melakukan langkah-langkah strategis
dengan beberapa kegiatan, kegiatan tersebut sebagaimana yang
dilakukan di SMAN 1 Kota Jambi, yaitu
a) Menugaskan guru untuk mengikuti workshop K-13 sebagai
instruktur Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kota
b) Mengadakan

workshop dan pelatihian guru baik yang diadakan

oleh pihak sekolah maupun oleh diknas.
c) Mengundang guru tamu dari luar sehingga adanya pencerahan
terhadap metode pembelajaran yang dikordinasikan dengan pihak
sekolah.
d) Bekerja sama dengan beberapa penerbit untuk mengadakan
seminar motivasi bagi guru dan seminar mutivasi bagi siswa.
e) Melengkapi media pembelajaran dan alat peraga pembelajaran
f) Melengkapi kebutuhan alat-alat labor, kebutuhan perpustakaan,
dan sarana dan prasarana sekolah.

g) Mengaktifkan Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di tingkat
Kabupaten Kota.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, di SMAN 1 Kota Jambi
ini banyak sekali kegiatan yang kami selenggarakan dalam rangka
meningkatkan mutu tenaga kependidikan yang ada, berbagai program
yang dilakukan untuk memberikan pencerahan, pembinaan, pendidikan
dan pelatihan kepada guru kami mereka, seperti melaksanakan
berbagai

seminar pendidikan, yang pematerinya didatangkan dari

tenaga ahli dari daerah setempat, dari Jambi dan luar Jambi,
mengadakan pendidikan dan pelatihan penerapan kurikulum bagi guru,
workshop penerapan metode dan strategi pengajaran, sekolah guru
yang kami adakan setiap bulanya dan beberapa kegiatan lainnya yang
dilakukan oleh pemerintah maupun sekolah.365
Menurut keterangan

EV, ia mengatakan pendidikan dan

pengajaran tidak hanya penting bagi siswa saja, tetapi juga perlu
dilakukan untuk segenap tenaga pendidik yang ada, sebab bagaimana
seorang guru akan mengajar siswanya dengan baik dan bagus kalau
gurunya

tidak

menambah

pengetahuan,

keterampilan

dan

profesionalitasnya. Oleh karena itu kami dari pihak sekolah selalu
memberikan perhatian khusus bagi tenaga pendidik kami di sini,
dengan memberikan pembinaan, pengetahuan dan pengembangan diri
guru dalam meningkatkan keprofesionalitasannya sebagai tenaga
pendidik. Bentuk perhatian kami itu diantaranya adalah kami sering
mengadakan setiap satu bulan sekali, berbagai pendidikan dan latihan
dan keterampilan bagi guru yang kami datangkan pematerinya dari luar
sekolah, guru-guru juga dikutsertakan dalam kegiatan MGMP dan
beberapa pertemuan guru lainnya”.366
Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat pada
tiga sekolah unggulan tersebut, agenda yang sudah ditetapkan dan
365
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diterapkan oleh pihak sekolah, yang berkaitan dengan upaya
pengembangan dan peningkatan keprofesionalan guru mereka dalam
kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan mutu hasil belajarnya,
berupa para guru diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan baik
yang dilakukan oleh pemerintah/diknas maupun oleh sekolah itu
sendiri, sehingga di sekolah unggulan tersebut dapat mengimbaskan ke
sekolah lain.
Dengan demikian, bahwa untuk mencapai sekolah yang unggul
perlu kepemimpinan kepala sekolah yang transformasional, yakni
pemimpin yang mampu memberdayakan dan memandang jauh ke
depan sebelum orang lain memandang, kemudian merancang rencana
tindakan yang jelas demi mewujudkan cita-cita pendidikan yang unggul
dan

mempunyai

daya

saing.

Gambaran

kepemimpinan

transformasional yang dapat memberdayakan sekolah unggulan
sebagai berikut ini:
Gambar 21 : Kepemimpinan Pendidikan yang Transformasional.367
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Dalam penelitian ini ditemukan adanya keberhasilan melalui
upaya strategis yang dilakukan dari masing-masing kepala sekolah
dalam perannya sebagai pemimpin transformasional untuk selalu
memberdayakan sekolah unggulan dengan melakukan pengelolaan
input, proses, dan sumber-sumber pendidikan yang dilakukan secara
optimal untuk pemberdayaan sekolah unggulan. Upaya-upaya tesebut
diawali dengan merancang sampai kepada proses pemberdayaan
sehingga memperoleh keberhasilan.368
Keberhasilan terhadap pemberdayaan input dan proses di
SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, dan MAN 8 Merangin terlihat dari adanya delapan poin
yang dirancang dan direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan
serta mendapatkan keberhasilan, yaitu:369
1. Sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas
2. Input siswa yang berkualitas melalui jalur potensi akademik dan jalur
prestasi.
3. Kurikulum nasional 2013
4. Metode pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan efektif yang
berpusat pada siswa (student center) dan perubahan kelas
homogen.
5. Fungsi media dan sarana pembelajaran optimal
6. Merespon guru untuk untuk melengkapi sumber pembelajaran dari
luar
7. Sistem penilaian dan evaluasi seluruh aspek kognitif, psikomotorik,
dan afektif secara terkontrol melalui e-rapor
8. Administrasi sekolah yang baik, lengkap, dan transparan.
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Kedelapan poin tersebut dirancang dan dapat direalisasikan
dengan baik oleh kepala sekolah bersama dengan para bawahannya
sehingga menghasilkan peningkatan mutu dalam pemberdayaan
sekolah unggulan baik peningkatan akademik, non akademik serta
output dan outcome. Apa yang telah dirancang dan diwujudkan oleh
kepala sekolah mirip seperti apa yang dipaparkan oleh Syarnubi Som
bahwa mutu dalam konteks input dan proses mencakup bahan ajar (
kognitif, efektif, dan psikomotorik), metodologi pembelajaran yang
bervariasi sesuai dengan kemampuan guru, media pembelajaran yang
tepat, sumber belajar yang lengkap, sistm penilaian dan evaluasi yang
baik,

dukungan

administrasi

sekolah,

dukungan

sarana

dan

prasarana.370
Kepala sekolah SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dalam penelitian ini mencapai keberhasilan peningkatan
mutu melalui pemberdayaan sekolah unggulan. Keberhasilan diawali
pada tahap input dan proses yang tampak pada kemampuan mereka
dalam mengelola secara maksimal sumber daya yang ada melalui
proses yang berkualitas. Proses-proses berkualitas meliputi adanya
koordinasi, interaksi, komunikasi yang baik antara pimpinan dengan
bawahan dan pihak eksternal, pembinaan yang dan terus-menerus,
pemberdayaan yang mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan,
terciptanya suasana kerja yang menyenangkan, motivasi yang tinggi,
kontrol dan evaluasi yang baik, serta adanya kerja sama semua
komponen. Semua dirangkul oleh kepala sekolah untuk diajak
bersama-sama memajukan sekolahnya karena peran mereka ikut
menentukan keberhasilan sekolah.371
Seperti yang tampak juga di SMAN 8 Merangin ketika peneliti
masuk terasa suasana kerja yang menyenangkan, fresh, bersih, dan
370
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nyaman. Terlihat para guru dan pegawai sangat disiplin dalam bekerja
dan tidak tampak ada keluhan. Kepala sekolah berusaha menciptakan
suasana kerja yang harmonis, menyenangkan, menciptakan learning
organization, koordinasi, dan komunikasi selalu dibangun melalui rapatrapat dan pertemuan.372
Kepala SMAN 1 Kota Jambi yang sangat menghargai setiap jasa
guru dan karyawan, menciptakan suasana kerja yang penuh dengan
semangat dan loyalitas tinggi, menciptakan suasana pembelajaran
yang mendidik nyaman, sangat mempertimbangkan aspek-aspek
kemanusiaan dalam memberdayakan mereka melalui kontrol dan
evaluasi yang ketat tetapi penuh tanggung jawab.373
Dengan demikian, temuan ini dapat dikatakan peneliti sepadan
dengan pendapat Depdiknas (sekarang Kemendiknas) bahwa input
pendidikan dikatakan bermutu dan unggul jika sumber daya menjamin
berlangsungnya proses secara baik. Proses dikatakan bermutu dan
unggul apabila pengkordinasian dan penyerasian input sekolah secara
harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang
menyenangkan, mendorong motivasi dan minat belajar siswa, serta
memberdayakan peserta didik. Output dikatakan bermutu dan unggul
jika prestasi sekolah baik akademik maupun non akademik sesuai
dengan standar nasional atau tujuan sekalah.
Ketiga

sekolah

tersebut

memiliki

kualifikasi

guru

yang

berkualitas, input siswa yang berkualitas, proses yang unggul, dan
sistem yang baik. Sekolah yang demikian termasuk sekolah yang
sukses yang mempunyai keunggulan karena memiliki empat imperatif,
yaitu:
1. Imperatif untuk mengembangkan pembelajaran secara khusus, tapi
tidak secara eksklusif
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2. Imperatif bagi pribadi-pribadi untuk mengembang tugas-tugas
kepemimpinan dan memusatkan energi serta sumber-sumber dari
stakeholders secara produktif
3. Imperatif untuk memelihara suasana agar tetap kondusif di sekolah
dan menyatukan sekolah dengan masyarakat secara lebih luas dan
saling menguntungkan
4. Imperatif untuk mendukung usaha-usaha membangun kapasitas staf
administrasi, guru, dan orangtua sehingga mereka dapat lebih
mendukung pembelajaran siswa.
Dengan dicapainya keberhasilan-keberhasilan tersebut, ketiga
sekolah ini mendapatkan kepercayaan yang semakin tinggi dari
masyarakat

sehingga

menjadikan

sekolah

ini

semakin

maju,

berkembang, dan tetap unggul.
Keberhasilan yang telah dicapai oleh masing-masing kepala
sekolah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor
kepribadian pemimpin, faktor pendidikan dan pengalaman pemimpin,
faktor internal dan eksternal. Temuan dalam penelitian ini adalah faktor
pemberdayaan sekolah unggulan mencakup tiga komponen utama
yaitu: Proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan kultur sekolah.
Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi.
Faktor pemberdayaan dilihat secara keseluruhan proses. Faktor
kepribadian, pendidikan, dan pengalaman pemimpin masuk pada faktor
manajemen sekolah karena di dalam manajemen ada kepemimpinan.
Demikian pula faktor internal dan eksternal juga masuk pada
manajemen sekolah, proses pembelajaran dan kultur sekolah.
Pertama, faktor kepribadian pemimpin bahwa ketiga kepala
sekolah memiliki kepribadian yang baik meliputi: (1) semangat yang
tinggi, (2) integritas, (3) tanggung jawab, (4) positif thinking, (5) optimis,
(6) cerdas, (7) kerja keras, (8) motivasi yang tinggi, (9) berorientasi
pada hasil, (10) lemah lembut tapi tegas, (11) memberi contoh dan

berakhlak mulia. Ketiga kepala sekolah ini hampir sama memiliki sifat
dan kepribadian sebegaimana tersebut.
Temuan ini melengkapi temuan-temuan sebelumnya tentang
karakteristik kepribadian yang harus dimiliki pemimpin transformasional
yang berkualitas. Seperti pendapat Sinamo tentang ciri yang harus
dimiliki pemimpin, di antaranya memiliki integritas, termasuk di
dalamnya

berani

bertanggung

jawab,

bersikap

positif,

dan

transparan.374
Dalam Islam dikatakan bahwa kunci sukses utama seorang
pemimpin terletak pada kepribadian sang pemimpin karena kepribadian
murupakan cermin bagi orang lain. Hal ini sudah dicontohkan oleh
Rasulullah SAW sendiri yang memiliki kepribadian agung dan mulia.
Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

    
   





   
)٢١ : (االحزاب
Artinya : Telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh/teladan yang baik
bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, dan
kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah
(QS. Al-Ahzab/33: 21).375
Kepemimpinan Rasulullah SAW adalah kepemimpinan yang
disertai dengan contoh dan penuh tanggung jawab melayani umat,
memilki semangat dan motivasi yang tinggi dalam berjuang di jalan
Allah. Beliau selalu berusaha menjadi yang terbaik bagi umat, memiliki
integritas tinggi, bersemangat menuntaskan misi, penuh kasih sayang,
dan lemah lembut dalam membantu pengikutnya menuju jalan yang
benar. Sebagaimana firman Allah berikut ini:
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 (ال عمران 
)١٥٩ :
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah
lebut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah
anpun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan
tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya (QS. Ali
Imran/3: 159).376
Dalam ayat lain juga disebutkan tentang kepemimpinan Nabi
Ibrahim yang patut dijadikan contoh sebagai mana firman Allah SWT
berikut ini:

   
    
)١٢٠:  (النحل  
Artinya: Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat
dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan
sekali-kali
bukanlah
dia
termasuk
orang-orang
377
mempersekutukan Tuhan (QS. Al-Nahl/16: 120).
Kedua, faktor pendidikan dan pengalaman yang luas dimiliki oleh
ketiga pemimpin transformasional. Pendidikan mereka

S1 dan S2,

mereka juga memilki pengalaman yang luas dalam hal kepemimpinan
dan

organisasi

di

lingkungan

pendidikan.

Hal

ini

juga

turut

mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengoptimalkan peran376
377
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perannya dalam pemberdayaan sekolah unggulan. Dengan pendidikan
yang

tinggi

dan

pengalaman

yang

luas,

ketiga

pemimpim

transformasional tersebut menjadi cerdas dan memiliki motivasi untuk
selalu meningkatkan dan memberdayakan sekolah unggulan yang
dipimpinnya.
Adanya pendidikan yang tinggi dan pengalaman luas yang
dimiliki membuktikan bahwa mereka orang cerdas dan trampil, baik
cecara intelektual maupun secara emosional dan sosial. Bekal
kecerdasan dan keterampilan ini sangat penting bagi pemimpiin karena
apabila kepala sekolah mampu mengelola kecerdasan intelektual,
kecerdasan

emosional,

dan

kecerdasan

spritual

maka

akan

memperkuat sinerginya antara satu dengan yang lainnya sehingga
dapat menjalankan peran kepemimpinan secara optimal.378
Masing-masing

kepala

sekolah

tersebut

memang

sangat

mencintai dan mengerti tentang arti pentingnya ilmu pengetahuan.
Orang yang demikian akan selalu berusaha untuk mengembangkan
ilmu, meningkatkan kualitas diri dan orang lain, dan membuat orang lain
supaya bisa mencintai ilmu sebagaimana mereka. Di dalam Al-Quran
mereka itu disebut sebagai orang yang berilmu tidak sama dengan
yang tidak berilmu, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

    ...



)٩ :  (الزمر ... 
Artinya: ...Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui? (QS. Az-Zumar/
39: 9).379

    ...





)١٦ :  (الرعد... 
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Artinya:

...Katakanlah apakah sama orang buta dan yang dapat
melihat, atau samakah gelap gulita dan terang bederang?
(QS. Al-rad/13: 16).380

Ketiga,

faktor

internal

yang

juga

sangat

menentukan

keberhasilan peran kepemimpinan transformasional adalah faktor
dukungan pihak internal sekolah. Kepemimpinan transformasional di
tiga sekolah tersebut sama-sama mendapatkan dukungan yang kuat
dari kompenen internal. Sebab, ketiga pemimpin tersebut mampu
membangun kerja sama yang kuat dengan stakeholders, melakukan
interaksi, koordinasi, dan komunikasi yang baik dengan mereka. Ketiga
pemimpin ini juga memberdayakan dengan mempertimbangkan aspek
kemanusiaan, memberi penghargaan, menciptakan suasana kerja yang
harmonis, dan motivasi.381 Di SMAN 1 Kota Jambi dukungan internal ini
sangat besar. Mereka memiliki satu visi yang sama untuk mengawal
setiap proses kegiatan yang berlangsung. Adanya semangat, motivasi,
profesionalisme,

kultur

akademik

yang

baik,

penghargaan,

pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala sekolah, dukungan yang
kuat dan positif dari seluruh komponen internal yang dilakukan secara
bersama-sama yang salah satunya diwujudkan dalam sebuah gerakan
“LITERASI” untuk membudayakan minat baca baik siswa maupun
guru.382Di SMAN 1 Kuala Tungkal, dukungan internal dari para pengikut
tampak sangat kuat. Kepala sekolah sebagai pimpinan dianggap
memiliki power. Bukti yang paling tampak adalah loyalitas yang tinggi,
sikap hormat dan saling menghormati kepala sekolah baik siswa, guru,
dan pegawai lainnya yang selalu dibangun untuk bersama-sama
berkomitmen demi terwujudnya visi dan misi sekolah.383
Adapun di SMAN 8 Merangin, dukungan internal yang dibangun
oleh kepala sekolah adalah antusiasme kepada seluruh guru dan
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seluruh karyawan adanya semangat, motivasi, profesionalisme, kultur
akademik yang baik, penghargaan, pemberdayaan yang dilakukan oleh
kepala sekolah, komunikasi yang baik, dukungan yang kuat dan positif
dari seluruh komponen internal yang dilakukan secara bersama-sama
untuk membangun kewirausahaan dengan memanfaatkan lahan yang
ada di sekitar sekolah dengan membudidayakan kolam ikan dari komite
sekolah.384
Hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan internal yang
dibangun

oleh

ketiga

kepala

sekolah

melalui

kepemimpinan

transformasional dalam pemberdayaan sekolah unggulan yang meliputi
guru, karyawan, dan siswa sangat penting. Sebab tanpa dukungan dari
pihak internal kepala sekolah sebagai pemimpin tidak mungkin bisa
mewujudkan ide-ide dan program-program yang telah direncanakan.
Guru merupakan faktor internal yang vital dan memiliki konstribusi
besar dalam meningkatkan dan memberdayakan sekolah unggulan.
Oleh karena itu, hal pertama dan utama yang mereka lakukan adalah
meningkatkan dan memberdayakan SDM guru yang ada supaya
memiliki kemampuan profesional dalam mengajar sehingga berdampak
positif bagi keunggulan sekolah.
Temuan dan hasil analisi peneliti sepakat dengan pendapat
Megarry dan Dean yang mengatakan bahwa para guru wajib
mengembangkan kemampuan profesionalnya agar dapat meningkatkan
kinerja dalam melaksanakan tugas.385 Guru sebagai tenaga profesional
merupakan faktor penentu mutu pendidikan yang harus dididik dan
dilatih secara akademik dan profesional serta mendapat pengakuan
formal sebagamana mestinya.
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memiliki

status

profesi

yang

membutuhkan

pengembangan.387

Demikian pula staf/karyawan sebagai kompenen internal memiliki peran
sebagai brainpower atau braintrust bagi kemajuan organisasi sehingga
sangat penting untuk ditingkatkan SDM-nya.
Kepala sekolah dalam bekerja sama dengan karyawan memiliki
kewajiban untuk meningkatkan profesionalisme karyawan. Adanya
dukungan mereka menentukan kemajuan sekolah. Sekolah dapat
berjalan efektif jika kepala sekolahnya mampu menciptakan atmosfer
ketertiban, kedisiplinan, mempunyai tujuan dan target yang ingin
dicapai. Ini merupakan suasana yang penuh harapan bagi para staf dan
siswa, hubungan kerja sama yang baik antar staf, komitmen antara staf
dan siswa untuk mencapai tujuan, waktu yang cukup untuk memberi
pengarahan, dan pengembangan staf yang memadai. Selain itu, latar
belakang keluarga juga menetukan prestasi siswa. Oleh karena itu
kerja sama yang produktif antara sekolah dan orangtua siswa
merupakan salah satu karakteristik sekolah unggulan. Keempat, faktor
dukungan eksternal atau lingkungan sekitar sekolah. Mereka terdiri dari
kelompok

masyarakat,

stakeholders,

pemerintah,

dan

lembaga-

lembaga perguruan tinggi yang dijalin melalui kerja sama yang baik.
Kerja sama harus dibangun terus agar pihak eksternal ini terus mau
diajak kerja sama.
Semua ini bisa diperoleh karena ketiga kepala sekolah dapat
berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Mereka rutin melakukan
konsultasi-konsultasi

pendidikan

dengan

atasan,

mengajak

musyawarah dengan berbagai pihak, menerima masukan dari luar, dan
bersikap terbuka. Mereka sangat cerdas dalam membangun kerja sama
yang saling menguntungkan dengan institusi-institusi pendidikan lain.
Temuan ini sejalan dengan pendapat Mamusung yang mengatakan
bahwa: Sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan
387

H.A.R Tilar, Manajemen Pendidikan Nasional (Bandung: Remaja Rosdakarya
2009), hal. 142

dimiliki oleh masyarakat seharusnya mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat dan sekolah memiliki kewajiban secara legal dan formal
untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuantujuan, program-program, kebutuhan serta keadaannya, dan sebaliknya
sekolah harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan
tuntutn masyarakat.388
Dukungan eksternal ini sangat membantu kelancaran dan
keberhasilan ketiga pemimpin transformasional di sekolah dalam
rangka pemberdayaan sekolah unggulan. Sebagaimana disebutkan
oleh Nur Aedi dan Elin Rosalin bahwa hubungan sekolah dan
masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni berupa
peningkatan dan pemberdayaan pendidikan, sehingga pada gilirannya
masyarakat

akan merasakan

dampak langsung dari kemajuan

tersebut.389Dari serangkaian temuan kepemimpinan transformasional
kepala sekolah menengah atas negeri dalam pemberdayaan sekolah
unggulan di atas dapat dijelaskan bahwa ketiga kepala sekolah
menengah atas negeri di Provinsi Jambi telah melakukan sembilan
upaya strategis dalam pemberdayaan sekolah yaitu: (1) penentu arah
(direction setter), (2) perancang (designer), (3) agen perubahan (agent
of change), (4) pelatih (coach), (5) motivator (6) juru bicara
(spokesperson), (7) pemecah masalah (problem solver), (8) bekerja di
atas standar (out of the box), dan (9) model (modelling). Peran-peran
tersebut dijalankan melalui ara-cara: (1) sharing vision, (2) menyusun
strategi, (3) membuat perubahan, (4) memberdayakan, (5) memberi
motivasi inspiratif, (6) menjalin kerja sama, (7) mengatasi hambatan, (8)
menyiasati peraturan, dan (9) menjadi uswah. Dengan demikian
tercapailah pemberdayaan sekolah menengah atas negeri unggulan
yang meliputi input, proses dan output.
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Faktor-faktor keberhasilan adalah faktor kepribadian pemimpin
yang baik, faktor pendidikan dan pengalaman yang tinggi, serta faktor
internal

dan

faktor

menyempurnakan

eksternal.

teori

Burt

Temuan
Nanus

ini

memperkuat

tentang

empat

dan
upaya

kepemimpinan transformasional yaitu: (1) penentu arah (direction
setter), (2) agen perubahan (agent

of change), (3) juru bicara

(spokesperson), (4) pelatih (coach). Oleh karena itu, temuan hasil
penelitian mengenai upaya strategis kepemimpinan transformasional
kepala sekolah menengah atas negeri dalam pemberdayaan sekolah
unggulan di Provinsi Jambi Jika divisualisasikan temuan ini adalah
sebagai berikut:
Gambar 22: Temuan penelitian upaya strategis kepemimpinan
transformasional kepala sekolah menengah atas negeri
dalam pemberdayaan sekolah unggulan.
Kepemimpinan transformasional dalam
pemberdayaan sekolah unggulan
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Keberhasilan melalui upaya strategis kepemimpinan transformasional
kepala sekolah dalam pemberdayaan sekolah unggulan melebihi standar:
1.
2.
3.
4.

Peningkatan mutu akademik dan non akademik
Peningkatan output dan outcome
Reputasi: kepercayaan masyarakat meningkat
Faktor-faktor keberhasilan yang meliputi faktor kepribadian dan
teladan pemimpin, pendidkan dan pengalaman, dukungan internal dan
eksternal

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri dalam pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi Jambi,
dilakukan pada tiga SMAN yaitu SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 1 Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan SMAN 8 Kabupaten
Merangin, adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah :
1. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri di Provinsi Jambi untuk SMAN 1 Kota Jambi dan SMAN 1
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya
dapat memberdayakan sekolah unggulan karena belum sesuai rasio
lahan

dan

bangunan

yang

diatur

oleh

Pemerintah

melalui

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 terhadap jumlah rombongan
belajar

yang ada sehingga terkendala untuk melakukan inovasi

terutama inovasi manajemen sarana prasarana. Adapun kendala

yang dialami SMAN 8 Kabupaten Merangin belum sepenuhnya dapat
memberdayakan sekolah unggulan karena belum membangun
komitmen secara bersama-sama.
2. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi yang ada di SMAN 1 Kota Jambi,
SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan
SMAN 8 Kabupaten Merangin dapat memberdayakan sekolah
unggulan di Provinsi Jambi karena adanya proses perpindahan ide,
dan tindakan dalam melakukan perubahan-perubahan yang lebih
baik.
3. Pemberdayaan sekolah menengah atas negeri unggulan di Provinsi
Jambi dilakukan dengan komitmen bersama-sama dalam melakukan
perpindahan menuju perubahan yang lebih baik, perbaikan mutu
berkelanjutan, pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional,
manajemen yang didesain secara konsisten terhadap pencapaian
visi misi sekolah.
4. Upaya strategis Kepemimpinan transformasional kepala sekolah
menengah atas negeri dalam pemberdayaan sekolah unggulan di
Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.
19 Tahun 2005 tentang 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Menjalankan perannya sebagai kepala sekolah yang transformer
secara aktif dan optimal melalui karakter integritas religuis melalui
upaya:
a. Sharing vision
b. Menyusun strategi
c. Membuat perubahan
d. Melakukan pemberdayaan sekolah unggulan
e. Memberi motivasi inspiratif
f. Menjalin kerjasama
g. Mengatasi hambatan
h. Menyisati peraturan

i. Menjadi teladan
Dengan sembilan uapaya strategis yang dilakukan kepala
sekolah transformasional dalam pemberdayaan sekolah menengah
atas negeri unggulan di Provinsi Jambi ditemukan adanya berhasilan
yang signifikan. Keberhasilan itu dipengaruhi oleh faktor

kepribadian

pemimpin, pendidikan, dan pengalaman, faktor internal dan eksternal.
Temuan penelitian dalam pemberdayaan sekolah menengah atas
negeri unggulan di Provinsi Jambi mencakup tiga komponen yaitu: (1)
Proses, (2) Manajemen sekolah, dan (2) Kultur sekolah.
B. Implikasi
Penelitian ini memberikan implikasi untuk memperkuat dan
menyempurnakan teori dari James MacGregor Burns, dia berpendapat
bahwa Transformational Leadership yang mencakup dua unsur yang
bersifat hakiki, yaitu: 1) rasional dan berhubungan dengan perubahan
riil atau nyata, 2) proses kepemimpinan transformasional terjadi ketika
seorang atau lebih berhubungan dengan orang-orang lain sedemikian
rupa sehingga para pemimpin dan pengikut saling mengangkat diri
untuk sampai kepada tingkat-tingkat motivasi dan moraliitas yang lebih
tinggi. Hasil penelitina ini memperkuat dan menyempurnakan teori
James MacGregor dan Burt Nanus mereka berpendapat tentang
kepemimpinan transformasional yang dapat dijelaskan pada tabel
berikut ini:
Tabel 22 : Implikasi hasil temuan penelitian
[

James MacGregor
Burns

Burn Nanus

Hasil
temuan
penelitian

Kepemimpinan transformasional
Di samping

Mencakup
dua
unsur yang bersifat
hakiki, yaitu:
1. Rasional
dan
berhubungan
dengan perubahan
riil atau nyata.
2. Proses
kepemimpinan
transformasional
terjadi
ketika
seorang atau lebih
berhubungan
dengan
orangorang
lain
sedemikian rupa
sehingga
para
pemimpin
dan
pengikut
saling
mengangkat
diri
untuk
sampai
kepada
tingkattingkat
motivasi
dan
moraliitas
yang lebih tinggi.

Empat peran
kepemimpinan
transformasional
1. Penentu
arah
(Direction Setter)
2. Agen perubahan
(Agent
of
Change)
3. Juru
bicara
(Spokesperson)
4. Pelatih (Coach)

Sembilan
peran
kepemimpinan
trasformasional
1. Penentu
arah
(Direction Setter)
2. Agen perubahan
(Agent
of
Change)
3. Juru
bicara
(Spokesperson)
4. Pelatih (Coach)
5. Motivator
6. Perancang
(Designer)
7. Pemecah
Masalah
(Problem Solver)
8. Bekerja di atas
standar (Out of
the Box)
9. Model
(Modelling)

teori yang dikemukakan oleh Nanus dalam temuan ini

menambahkan lima peran kepemimpinan transformasional yang diawali
oleh karakter integritas religius yaitu:
Temuan baru dalam penelitian ini yaitu:
a. Kepemimpinan transformasional
1. Peran sebagai designer wajib ada bagi pemimpin transformasional,
karena

sebagai

pemimpin

transformasional

yang

mampu

menggambarkan dan merekayasa masa depan harus memilki ide-ide
cemerlang dan menantang serta kemampuan yang hebat untuk
merancang. sebagai designer, ia dapat melihat apa yang perlu
dilakukan serta membantu tim merencanakan dan mengatur agar
apa yang dilakukan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Seorang
designer

dalam

membuat

perencanaan

tidak

hanya

mempertimbangkan kreativitas yang tinggi dan kecerdasan ruhaniah
yang hebat.
2. Peran sebagai motivator wajib ada bagi pemimpin transformasional
karena untuk merealisasikan ide-idenya secara optimal harus ada
motivasi. Motivasi merupakan pendorong bagi karyawan dalam
meningkatkan aktivitasnya. Untuk membangun motivasi kepala
sekolah harus memiliki strategi-strategi yang tepat supaya efektif.
Salah satu strategi yang efektif dalam memberikan motivasi adalah
dengan memberikan penghargaan dan insentif. Penghargaan dan
insentif mendorong munculnya perilaku positif dan dalam beberapa
hal mengubah perilaku guru, karyawan, dan peserta didik.
3. Peran sebagai pemberi solusi (problem solver) harus dilakukan
karena setiap organisasi yang ingin mencapai kemajuan pasti ada
hambatan. Hambatan bukan untuk dihindari, melainkan untuk dicari
solusi terbaik. Untuk dapat menghilangkan hambatan membutuhkan
kreativitas berfikir. Orang yang menghadapi hambatan harus
memiliki kiat-kiat atau strategi yang tepat untuk mendeteksi masalah.
Setiap organisasi pasti ada masalah dan hambatan, tetapi
kepemimpinan harus segera mencari solusinya.
4. Peran dengan bekerja di atas standar (out of the box) di mana
kepemimpinan transformasional telah berani melakukan lompatanlompatan, mengubah paradigma lama, dan menciptakan strategi
inovatif yang diluar kebiasaan. Mereka adalah pemimpin yang
bertindak di luar kotak (out of the box) dan cermat mengambil resiko.
Pemimpin demikian memiliki kemampuan cepat ketika memecahkan
masalah karena pemikiran mereka luas dan cerda, sistematik, dan
melihat gambaran besar terhadap seluruh sistem.
5. Peran

sebagai

model

(modelling),

yaitu

kepemimpinan

transformasional ini telah memberikan teladan yang baik kepada
civitas akademika yang mencerinkan nilai-nilai religius. Pemimpin
yang selalu menjadi contoh yang baik bagi bawahannya menjadi

salah satu model utama bagi terlaksananya manajemen sekolah
yang efektif. Pemimpin transformasional dituntut kesabaran dan suri
tauladan yang didasari kemampuan, keahlian, dan ahlak mulia. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa peran-peran tersebut menjadi
penggerak utama bagi kepemimpinan transformasional dalam
mengoptimalkan potensi kepemimpinannya dalam pemberdayaan
sekolah unggulan.
b. Pemberdayaan sekolah unggulan
Pemberdayaan

sekolah

unggulan

perlu

memperhatikan

beberapa hal sebagai berikut:
1. Pembedayaan sekolah unggulan membutuhkan kepemimpinan
transformasional yang memiliki jiwa integritas religius. Yaitu,
pemahaman menjadikan tugas kepemimpinan sebagai bentuk
pengabdian kepada Allah SWT dengan semangat ruh al-jihad, tulus,
jujur,

ikhlas,

berakhlak

mulia,

uswatun

hasanah,

mampu

menjalankan peran-peran sebagai penentu arah (direction setter).
Perancang (designer), agen perubahan (agent of change), pelatih
(coach), motivation, juru bicara (spokesperson), pemecah masalah
(problem sover), bekerja di atas standar (out of the box), dan model
(modelling).
2. Kepemimpinan transformasional dalam menjalankan peran-perannya
perlu melakukan upaya strategis dengan cara-cara sharing vision,
menyusun strategi, membuat perubahan, memberdayakan, memberi
motivasi inspiratif, menjalin kerja sama, mengatasi hambatan,
menyiasati peraturan, dan menjadi teladan.
3. Kepemimpinan transformasional dalam memberdayakan sekolah
unggulan perlu melakukan langkah-langkah dan upaya strategis
tentang bagaimana mewujudkan semua program-program yang
direncanakan dengan mengoptimalkan peran-perannya supaya
dapat mencapai hasil yang diharapkan.

4. Kepemimpinan transformasional dalam pemberdayaan sekolah
unggulan di SMAN melakukan upaya strategis dengan melibatkan
seluruh komponen internal dan eksternal. Tanpa ada dukungan
tersebut, keberhasilan tidak akan bisa tercapai. Oleh karena itu,
kepemimpinan transformasional harus membangun kerja sama yang
kuat dengan melakukan interaksi, komunikasi, dan koordinasi.
5. Jika lembaga pendidikan ingin memberdayakan sekolah unggulan,
maka harus ada upaya strategis dalam mengoptimalkan peran-peran
kepemimpinan transformasional sebagaimana tersebut yang dijiwai
dengan karakter integritas religius. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa peran kepemimpinan transformasional menjadi penggerak
utama dalam mengoptimalkan potensi kepemimpinannya dalam
pemberdayaan sekolah menengah atas negeri unggulan.
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menengah atas
negeri dalam pemberdayaan sekolah unggulan di Provinsi Jambi di
samping telah memberdayakan sekolah unggulan terhadap Peraturan
Pemerintah

delapan standar pendidikan nasional Nomor 19 Tahun

2005. Kepala sekolah juga sebagai transformer melakukan upayaupaya strategis lain untuk memberdayakan sekolah unggulan di
Provinsi Jambi sebagai berikut:
1. Pemberdayaan Stakeholders di Sekolah Unggulan
Lembaga pendidikan seperti sekolah unggulan, yang tumbuh
dan berkembang dalam suatu masyarakat akan selalu menghadapi
tekanan, baik yang berasal dari luar institusi sekolah maupun dari
dalam. Namun demikian unsur-unsur tersebut tidak selalu menekan
sekolah, ada kalanya unsur-unsur tersebut malah memberi peluang
yang justru akan meningkatkan mutu sekolah agar tetap unggul. Tugas
pihak sekolah membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak
tersebut melalui suatu proses komunikasi. Pihak-pihak tersebut ialah
khalayak sasaran kegiatan sekolah yang disebut stakeholders yaitu
setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar institusi sekolah

yang mempunyai peran menentukan peningktan sekolah agar terus
unggul.
2. Pemberdayaan Forum Silaturrahim
Orang tua peserta didik sebagai salah satu stakeholders di
sekolah unggulan merupakan satu komponen yang sangat berperan
penting untuk menjadikan sekolah itu maju dan bermutu. Oleh karena
itu pihak sekolah harus dapat terus menjalin kerja sama dengan orang
tua peserta didik pemberdayaan meraka untuk kemajuan dan
keunggulan sekolah tersebut. Maka kepala sekolah secara intensif
melakukan pendekatan dan pemberdayaan dengan mereka melalui
pembentukan forum sliaturrahmi dan komite sekolah.
3. Memanfaatkan Potensi Stakeholders
Orang tua yang menyekolahkan anaknya di SMAN unggulan
berdasarkan mempunyai latar belakang ekonomi, pendidikan dan
pekerjaan yang beragam. Para orang tua tersebut ada yang bekerja di
berbagai instansi pemerintah sebagai pegawai negeri sipil, pejabat,
guru dan dosen, anggota dewan, petani, nelayan, wiraswasta dan ada
juga yang bekerja sebagai pengusaha.
Keadaan seperti ini merupakan potensi dan menjadi peluang
bagi sekolah unggulan untuk lebih melakukan komunikasi secara
intensif dalam mengembangkan dan memajukan sekolahnya, karena
memang mereka juga merasa memiliki dan bertanggungjawab atas
kemajuan dan keunggulan sekolah tempat anaknya mengenyam
pendidikan disana. Mereka juga merasa dengan keunggulan dan
majunya lembaga pendidikan tersebut maka anaknyapun akan
mendapat pendidikan yang terbaik.
4. Pemberdayaan Hari Besar Islam
Pelaksanaan peringatan hari besar Islam seperti maulid Nabi,
tahun baru Islam dan lainnya, selalu dilaksanakan di sekolah unggulan
pada setiap tahunnya. Dalam kegiatan tersebut pihak sekolah
mengundang orang tua siswa dan beberapa stakeholders lainnya untuk

menghadiri acara tersebut, dan acara ini sering dijadikan momen bagi
pihak sekolah untuk menyampaikan berbagai program-program yang
akan dibuat oleh sekolah, baik program yang berkaitan dengan
kemajuan akedemik maupun kemajuan yang bersifat fisik sekolah.
Pada

saat

menyampaikan

pelaksanaan
programnya

kegiatan

kepada

itu

seluruh

pihak
yang

sekolah

hadir

dan

memberikan pengertian bersama tentang kondisi yang dihadapi oleh
pihak sekolah, maka melalui momen ini pihak orang tua ataupun
stakeholders yang datang saat itu, di samping akan mendapatkan
pencerahan tentang ilmu keagamaan, merekapun mendapatkan
tentang berbagai informasi program-program yang sedang dan akan
dilakukan sekolah untuk kemajuan dan kebermutuan pendidikan
sekolah tempat anak mereka sekolah.
Oleh karena itu ketika para orang tua yang hadir saat itu merasa
terpanggil

dan

merasa

sama-sama

bertanggungjawab

untuk

menyukseskan program yang dibuat oleh pihak sekolah, mereka
dengan sukarela dan ikhlas memberikan berbagai masukan dan
bantuan baik yang bersifat materi maupun non materi. Sehingga
momen

ini

sering

sekali

menjadi

ajang

silaturahmi

sekaligus

penggalangan dana untuk pelaksanaan program yang telah dibuat
sekolah.
5. Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Dan Swasta
Strategi yang perlu dilakukan untuk memajukan sebuah lembaga
pendidikan,

terutama

sekolah

unggulan,

adalah

diadakannya

penjajakan kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun
swasta, untuk memajukan dan menjadikan sekolah itu unggul. Karena
sekolah tersebut dalam operasionalnya di bawah kontrol Pemerintah,
oleh karena itu perlu adanya jalinan

kerjasama yang baik kepada

beberapa pihak yang dapat membantu kemajuan dan keunggulan
sekolah tersebut. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan pihak
instansi

pemerintah

dan dapat juga dengan pihak swasta yang

mempunyai perhatian terhadap pendidikan. Pihak sekolah harus gesit
dan cermat memperhatikan segala peluang yang ada, guna dilakukan
kerjasama untuk kemajuan dan keunggulan sekolah yang mereka rintis,
sesuai dengan yang menjadi cita-cita mereka saat membangun sekolah
tersebut.
Dalam pandangan Islam kerja sama dan saling menolong dalam
hal kebaikan dinilai sebagai ibadah dan merupakan wujud sukur
terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan. Harus saling membantu
dan kerjasama antar sesama, karena kebakhilan merupakan hasil dari
tidak kuatnya keyakinan terhadap Allah pemberi rizki, karena seorang
yang tahu bahwa Allah yang memberikan rizki pasti ia akan tertarik
untuk membantu dan saling menolong, karena itu kemulian dan hasil
dari keimanan yang sempurna. Dengan ungkapan nikmat itu, ketika
engkau bersukur dia akan kekal, jika kufur ia akan hilang.
6. Pemberdayaan Melalui Promosi Sekolah
Promosi sekolah merupakan sarana yang digunakan sebagai
salah satu cara untuk meningkatkan peminat jasa pendidikan yang
ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan didapatkan input peserta
didik yang bermutu. Selain itu kegiatan promosi sekolah juga
memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran
sekolah pada tahap selanjutnya, karena biasanya kegiatan promosi
dijadikan

sebagai

cara

berkomunikasi

langsung

dengan

calon

pengguna jasa. Sehingga pengguna jasa pendidikan akan dapat
memperoleh informasi akurat

dan mempunyai respon yang positif

dalam menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.
7. Pemberdayaan Program Pembelajaran dan Kegiatan Ektra Kurikuler
Unggulan
Sebuah

sekolah

adalah

persemaian

siswa

untuk

bisa

berkontribusi positif di masyarakat. Sekolah wajib membuat siswanya
merasa bangga pada tempat ia bersekolah dan menuntut ilmu. Dengan
sekolah berkonsentrasi pada program unggulan, saat yang sama

sekolah sedang membuat
masyarakat.

ciri sendiri atas nama sekolah di mata

Banyak cara sekolah kelihatan unggul dan banyak

strategi juga untuk mencapainya. Sekolah sebagai komunitas mesti
punya tujuan untuk mengangkat sebuah hal sebagai program unggulan.
Manfaat dari sekolah mempunyai program unggulan adalah
mudah bagi orang tua siswa mengingat apa keunggulan dari sebuah
sekolah, dan berguna sekali dalam pemasaran, guru dan murid merasa
punya

kebanggaan

terhadap

sekolah,

siswa

merasa

bangga

bersekolah di tempat yang punya keunggulan program unggulan,
keunggulan itu bisa berbentuk program unggulan yang bersifat
akademis, seperti dengan cara membina murid untuk diikutsertakan
lomba atau olimpiade yang berhubungan dengan mata pelajaran
tertentu dan juga secara rutin menjaring dan melatih muridnya agar
bisa berkompetisi, atau program unggulan yang dihasilkan dari ekskul
seperti kesenian (musik, tari, drum band, teater dan lainnya), Olah raga
dan Life skills (keterampilan hidup) seperti pramuka,

palang merah

remaja, profesional bidang musik, vokal, drum band, tari dan drama
serta beberapa ekskul lainnya.
8. Pemberdayaan Melaui Reward dan Punishmen Bagi Guru
Reward adalah sebuah bentuk penghargaan atau penguatan
yang diberikan, bersifat menyenangkan perasaan sehingga dapat
menimbulkan

keinginan

orang

yang

mendapatkannya

untuk

melakukan hal yang baik lagi di waktu yang akan datang. Reward
dalam hal ini

menjadi sangat penting sebagai salah satu motivasi

eksternal yang digunakan untuk memperkuat perilaku seseorang.
Sementara itu punishment (hukuman) adalah suatu perbuatan, dimana
atasan ataupun lembaga secara sadar dan sengaja menjatuhkan
hukuman kepada karyawan atau

bawahannya, dalam bentuk

hukuman baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian
karyawan yang melakukan pelanggaran.

Gambar

23: Model kepemimpinan transformasional kepala sekolah
menengah atas negeri dalam pemberdayaan sekolah
unggulan.
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C. Rekomendasi
Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi
kepada beberapa pihak, yaitu :
1. Pihak pemerintah, khususnya dinas pendidikan Provinsi Jambi,
untuk memberikan perhatian yang lebih terutama sarana prasarana
(lahan) sesuai dengan PP No. 19 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan (SNP), agar sepenuhnya dapat diberdayakan,
supaya menjadi sekolah menengah atas negeri unggulan di
Provinsi Jambi, menjadi sekolah percontohan/model dalam hal
pelaksanaan program pendidikan dan pemberdayaan sekolah,
serta dapat mengimbaskan keunggulannya pada sekolah-sekolah
yang ada di Provinsi Jambi.
2. Pihak pimpinan sekolah yakni kepala sekolah, direkomendasikan
kiranya semakin banyak mengadakan kerja sama dengan berbagai
pihak yang saling menguntungkan, baik dengan pihak pemerintah
ataupun pihak swasta, agar dapat meningkatkan keunggulannya
tersebut, baik unggul secara akademik maupun non akademik serta

kesejahteraan semua warga/sumberdaya manusia yang ada di
sekolah itu. Sehingga muncul sekolah-sekolah unggulan di
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.
3. Pihak stakeholders, direkomendasikan juga untuk dapat selalu
memperhatikan kemajuan pendidikan yang diselenggrakan sekolah
unggulan dan ikut bersama pihak sekolah mencari solusi terhadap
problem yang dihadapi sekolah, seperti mencarikan donatur yang
mau membantu sekolah, baik dari pihak keluarga maupun dari
kolega lainnya.
D. Saran
Setelah dilaksanakan penelitian ini, peneliti menyarankan
kepada beberapa pihak terkait yaitu :
1. Pihak

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kiranya memberikan

perhatian lebih

terhadap sekolah unggulan untuk membantunya

penganggaran bantuan fisik maupun nonfisik bagi sekolah, guru
dan siswa dalam memajukan sekolah unggulan tersebut dengan
berbagai kegiatan dan pengahargaan.
2. Kepada kepala sekolah unggulan kiranya terus memberdayakan
segala potensi yang ada untuk dapat memberikan kontribusi yang
baik terhadap kemajuan dan keunggulan sekolah. membuat
kebijakan

yang

memberikan

menguntungkan
motivasi

sekolah

terhadap

dan

stakeholders,

pengembangan

diri

warga/sumberdaya manusia sekolah.
3. Pihak orang tua siswa, kiranya terus membantu memberikan
bimbingan dan perhatian kepada anaknya di rumah yang sekolah
disana, terutama saat anak tersebut libur dan bersama keluarga,
agar apa yang sudah didapati di sekolaah terus dipraktekkan di
rumah. Di samping itu juga orang juga ikut berperan aktif mengikuti
program yang dibuat sekolah yang berkaitan dengan orang tua dan
memberikan masukan-masukan yang dapat memajukan sekolah
dan anaknya.

E. Kata Penutup
Demikianlah hasil penelitian disertasi ini yang telah dilakukan oleh
peneliti, tentunya hasil penelitian ini terdapat kekurangan maupun
kehilafan,

peneliti telah berusaha melakukan penelitan dengan baik

dan sesuai aturan yang ada, serta mengacu pada buku pedoman yang
telah diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi. Namun sebagai manusia biasa tentunya tidak sempurna hasil
penelitian disertasi ini dan ada kekekurangan, baik dari data yang
diambil, sumber, dan

teorinya, ataupun tulisan disertasi ini. Oleh

karena itu peneliti sangat mengharapkan sekali masukan dan kritik
yang konstruktif untuk kesempurnaan hasil penelitian disertasi ini, dan
atas masukan dan bantuannya peneliti ucapkan terima kasih.
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