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KATA PENGANTAR

B
erbagai keluhan masyarakat atas kepemimpinan kepala 
sekolah, seperti kualitas kepala sekolah yang rendah, ren
dahnya disiplin penyelenggaraan pendidikan di sekolah, 

kurangnya kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran 
yang berkualitas, kurangnya program sekolah pembentukan soft 
skill siswa, serta banyaknya tekanan dari kepala sekolah terhadap 
guru untuk mengikuti keinginannya. Di samping itu, kepala seko
lah dituduh hanya sebagai perpanjangan birokrat yang tidak mam
pu secara mandiri membuat perencanaan yang baik. Berbagai pan
dangan negatif tersebut, menjadi gambaran kekurangprofesionalan 
kepala sekolah.

Sejumlah pengalaman empirik menunjukkan bahwa kompe
tensi kepala sekolah masih dihadapkan dengan berbagai masalah, 
seperti prosedur pengangkatan kepala sekolah, kualitas pendidik
an, dan pelatihan calon kepala sekolah. Selain itu, kepala sekolah 
dihadapkan dengan berbagai tugas nonakademik yang menguras 
tenaga dan pikiran sehingga sangat minim untuk bisa melakukan 
tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. Hal ini ditambah 
lagi dengan realitas sosial politik di masingmasing kabuten/kota. 
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Sebagian besar daerah kurang memihak pembangunan pendidik
an, dan hanya dijadikan alat untuk menyukseskan program. Aki
batnya, banyak kepala sekolah yang mengabaikan tugas dan ideal
ismenya sebagai tenaga pendidik yang kreatif dan inovatif. Secara 
kuantitas, jumlah guru yang memenuhi persyaratan untuk menjadi 
kepala sekolah di perkotaan cukup banyak, namun secara kualitas 
masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kompetensi. Ber
bagai kekurangan tersebut merupakan tanggung jawab pemerin
tah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi karena berbagai alasan, 
masalahmasalah tersebut tidak dapat diatasi.

Kepala sekolah telah membuat berbagai program, namun 
masih banyak juga yang kurang puas dengan hasil yang dicapai. 
Apabila kepala sekolah sudah merasa hebat, itulah awal penyebab 
kegagalan menjalankan tugas kepemimpinan di sekolah. Namun, 
apabila kepala sekolah selalu terbuka dan bersedia melakukan 
komunikasi dengan berbagai pihak atas kritik, saran, atau gagasan, 
maka semua pihak akan merasa dilibatkan. Melalui komunikasi 
tersebut akan terbangun partisipasi dan tanggung jawab berbagai 
pihak, untuk melaksanakan berbagai program peningkatan mutu 
pendidikan di sekolah.

Secara umum, buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bab, yang di
awali dengan desentralisasi fungsional pendidikan sebagai gambar
an tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Bab berikutnya, berisi tentang konsep dasar manaje
men sekolah, yang dilanjutkan dengan pengertian manajemen dan 
kepemimpinan. Sebagai jawaban berbagai keluhan masyarakat 
yang dikemukakan di atas, dilanjutkan dengan profesionalisme 
guru, isu, dan strategi kepemimpinan serta upaya meng hadapi 
perubahan yang dihadapi sekolah. Tentunya berbagai konsep, 
gagasan, dan contoh kepemimpinan dalam tulisan ini tidak dapat 
menjawab berbagai masalah yang dihadapi kepala sekolah, namun 
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diharapkan menjadi sebuah pemikiran untuk pemicu dalam ber
tindak. 

Sebagai penanggung jawab dan pengendali pendidikan di 
sekolah, pemimpin harus tetap belajar dan memahami karakter 
individuindividu yang ada. Sejalan dengan berkembangnya 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, sekolah (di dalamnya 
tenaga pendidik dan kependidikan sebagai pengelola) harus 
belajar beradaptasi dengan berbagai perubahan (undangundang, 
peraturan, dan berbagai kebijakan). Sejak Edward Deming (dalam 
Lewis & Smith, 1994) mencanangkan manajemen mutu, dunia 
manajemen diwarnai oleh kesadaran akan pentingnya mutu dalam 
setiap kegiatan (tidak terkecuali manajemen dan kepemimpinan 
kepala sekolah) dengan berbagai aplikasinya.

Buku ini tentu belum dapat memenuhi harapan para pembaca 
khususnya tenaga pendidik, dan belum dapat menyajikan dengan 
baik. Untuk itu, penulis dengan kerendahan hati menerima kritik 
dan saran yang konstruktif, demi untuk pembangunan pendidikan 
di Indonesia. Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih 
kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian 
buku ini, khususnya kepada Dekan FKIP Universitas Lampung 
yang memfasilitasi penerbitan buku ini.

 Bandar Lampung, Januari 2013

Penulis 





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI  ix
BAB I DESENTRALISASI FUNGSIONAL PENDIDIKAN 1

1.1 Pendahuluan 1
1.2 Sasaran Desentralisasi Fungsional di Sekolah 9
1.3 Manajemen Demokratis dalam  
 Desentralisasi Pendidikan 13
1.4 Pengambilan Keputusan di Tingkat Sekolah  
 dalam Desentralisasi Pendidikan 16

BAB II KONSEP DASAR MANAJEMEN SEKOLAH 21
2.1  Pengertian Manajemen Sekolah 21
2.2 Fungsi Manajemen 22
2.3  Bidang Kegiatan Pendidikan 30
2.4 Manajemen Sekolah dalam Upaya  
 Mengantisipasi Perubahan 35

BAB III MANAJER DAN PEMIMPIN 39
3.1 Perbedaan Antara Manajemen  
 dan Kepemimpinan 39
3.2 Perspektif mengenai Kepemimpinan 41
3.3 Kepemimpinan dan Komitmen 42



x Kepemimpinan Kepala Sekolah

3.4 Kepemimpinan dan Energi 43
3.5 Kepemimpinan dan Risiko 43
3.6 Kepemimpinan dan Gaya 44
3.7 Manajer Staf atau Pemimpin Staf 44
3.8 Kepemimpinan Staf dan Tindakan 45
3.9 Menemukan Makna dalam Manajemen Staf 47

BAB IV KEPEMIMPINAN 51
4.1  Definisi Kepemimpinan 51
4.2  Pengertian Kepemimpinan 53
4.3  Tugas dan Peran Pemimpin 53
4.4  Prinsipprinsip Dasar Kepemimpinan 55
4.5  Kepemimpinan di Sekolah 59
4.6  Kewibawaan Pemimpin Sekolah 60

BAB V KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 81
5.1 Kepala Sekolah Efektif  89
5.2 Keterampilan Kepala Sekolah  92
5.3  Kompetensi Kepala Sekolah  93
5.4 Kompetensi Guru 96
5.5  Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 104
5.6  Kualifikasi Kepala Sekolah 110
5.7  Kompetensi Kepala Sekolah 112

BAB VI PEMIMPIN MASA DEPAN 125
6.1  Pemimpin Organisasi Sekolah 125
6.2  Tantangan Abad Baru 128
6.3  Struktur Organisasi Masa Depan 129
6.4  Organisasi Masa Depan 130
6.5  Pemimpin Masa Depan 136
6.6  Pemimpin Sekolah Masa Depan  141

BAB VII PROFESIONALITAS GURU 147
7.1  Disiplin Kerja 147
7.2  Kreativitas di Sekolah 152


