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ABSTRAK 

 

 

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MELAKUKAN 

MANAJEMEN PERUBAHAN DI SD MAWAR SARON 

 

 

 

Oleh 

 

 

Novenna Br Sebayang 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala sekolah 

dalam melakukan manajemen perubahan di SD Mawar Saron, dengan fokus 

penelitian  1) kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan perncanaan 

perubahan,   2) kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan pengorganisasian 

perubahan, 3) kepemipinan kepala sekolah dalam melakukan penggerak 

perubahan, 4) kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan pengawasan 

perubahan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus. 

Tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sumber data penelitian adalah kepala sekolah dan pendidik di SD Mawar Saron. 

Tehnik analisis data yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

peroses penarik kesimpulan. Hasil penelitian: 1) kepemimpinan kepala sekolah 

dalam melakukan  manajemen perencana perubahan, 2) kepemimpinan kepala 

sekolah dalam melakukan  manajemen pengorganisasian perubahan, 3) 

kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan  manajemen pelaksanaan 

perubahan, 4) kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan  manajemen 

pengawasan perubahan.  

 

Kata kunci: kepemimpinan, kepala sekolah, manajemen perubahan 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE PRICPAL LEADERSHIP IN CHANGE MANAJEMENT AR 

MAWAR SARON 

 

 

 

By  

 

 

NOVENNA BR SEBAYANG 

 

 

The research to describe the leadership of headmaster in managing change at 

Elementary School Mawar Saron with a focus of research on 1) leadership of 

headmaster in planning change, 2) leadership of headmaster in organizing change, 

3) leadership of headmaster in crrying out change drivers, 4) leadership of 

headmaster in supervising change. The method pf this reseach is qualitative with a 

case study design. Techniques for collecting data through interviews, observation, 

and documentation. The research data sources are principals and educator at 

Elementary School Mawar Saron. The data analysis techniques, namely data 

collection, process of analyzing conclusions. Reseach results: management of 

changes made by the principal stars from management planning changes in 

management organizing management of changes implementation, through the 

management of these changes, an evalutation was carried out. In order to achieve 

a desired goal. 

 

Keywords : leadership, headmaster, management of change 
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I . PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sering terdengar seseorang berkata bahwa tidak ada pemimpin yang 

menonjol pada masa ini. Semua keunggulan dari sifat kepemimpinan 

dianggapnya hanya milik pemimpin dari jaman yang sudah berlaku. Dalam 

membandingkan pemimpin yang ada saat ini dengan pemimpin zaman 

dahulu orang cendrung menempatkan pemimpin yang ada saat ini pada 

posisi yang tidak lebih baik. Ukuran kebaikan bagi seorang pemimpin 

cendrung reduktif semisal pada sekedar tingkat kemakmuran bagi yang 

dipimpin atau keberanian menggagas sejumlah keputusan tak lazim namun 

menguntungkan bagi yang dipimpin. Tuduhan ini, walaupun memang 

berisikan sejumlah kebenaran, membimbing pikiran kearah adanya keadaan 

yang kacau. Keadaan dalam kelompok manusia yang dipimpin oleh 

seseorang dengan kualitas yang tidak mampu menjangkau harapan sehingga 

muncul ketidak  

Kepemimpinan  merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi atau 

membujuk prang lain baik secara individu maupun suatu kelompok untuk 

mencapai tujuan yang te;ah ditwntukan Bersama. Hal ini sejalan dengan 

pendapat. 
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Menurut Dale (2002: 05) 

Kepemimpinan adalah proses dua pihak atau dua arah artinya, satu 

pihak harus mengetahui cara memimpin dan pihak lain harus 

mengetahui cara mengikuti. Tetapi dalam pelaksanaannya, tidak ada 

hal-hal seperti pemimpin “murni” dan pengikut “murni”. Setiap pihak 

adalah pemimpin dan pengikut pada waktu bersamaan, dan kedua 

belah pihak memikul tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas 

kepemimpinan. 

Menurut Robins (2002: 284). “Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan. Bentuk pengaruh 

tersebut dapat secara formal seperti tingkat manajerial pada suatu  

organisasi”. Definisi kepemimpinan seperti diungkapkan di atas, 

berimplikasi pada tiga hal utama seperti dikemukakan di bawah ini. Locke 

(1997:13) 

a. Kepemimpinan menyangkut “orang lain”, bawahan atau pengikut. 

Kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Jika 

tidak ada pengikut, maka tidak akan ada pula pemimpin. Tanpa 

bawahan semua kualitas kepemimpinan seorang atasan akan menjadi 

tidak relevan. Terkandung makna bahwa para pemimpin yang efektif 

harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan menjalin 

relasi dengan pengikut mereka.  

b. Kepemimpinan merupakan suatu ”proses”. Agar bisa memimpin, 

seorang pemimpin harus melakukan sesuatu, kepemimpinan lebih dari 

sekedar menduduki suatu posisi otoritas. Kendatipun posisi otoritas 

yang dikonformalkan mungkin sangat mendorong proses 

kepemimpinan, tetapi sekadar menduduki posisi itu tidak memadai 

untuk membuat seseorang menjadi pemimpin. Kepemimpinan harus 

”membujuk” orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin 

membujuk para pengikutnya lewat berbagai cara seperti menggunakan 

otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), 

penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi 

organisasi dan mengkomunikasikan sebuah visi. Proses sekolah dalam 

dimensi kepemimpinan adalah menghasilkan keputusan kelembagaan 

yang terjadi sebagai keputusan partisipatif atau keputusan bersama 

antara kepala sekolah, pendidik, peserta didik, orang peserta didik, 

para ahli, dan orang-orang yang bekepentingan terhadap pendidikan 

(stakeholders). Keputusan tentang bagaimana keberlangsungan 

sekolah yang didasarkan atas partisipasi diharapkan dapat  

menumbuhkan rasa memiliki bagi semua kelompok yang 

berkepentingan di sekolah. Perlibatan kelompok yang berkepentingan 
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di sekolah dalam proses pengambilan keputusan harus 

mempertimbangkan keahlian, yurisdiksi, dan relevansinya dengan 

tujuan pengambilan keputusan.  

 

Sependapat menurut Cepi (2005:23).  

 

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat 

kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat 

berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling 

menentukan. Sedang sifat unik, menunjukkan bahwa sekolah sebagai 

organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh 

organisasi-organisasi lain.  

Ciri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana 

terjadi proses belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan 

kehidupan umat manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan unik 

tersebutlah, sekolah sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang 

tinggi. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah dituntut untuk berhasil 

menciptakan orang-orang yang mempunyai intelektual tinggi. Oleh karena 

itu keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan 

kepala sekolah. 

Menurut Locke (1991: 13) terdapat empat kunci untuk memimpin dengan 

sukses yang ditunjukkan dalam model kepemimpinan. Empat kunci ini 

adalah: 

1. Alasan  dan sifat–sifat  pemimpin / Motives dan tratis 

2. Pengetahuan , keahlian, dan kemampuan/knowledge, Skills, and 

ability / KSAS 

3. Visi  

4. Implementasi dari visi  

 

Menurut Wahjosumidjo (2005: 83) kepala sekolah dapat didefinisikan 

sebagai: “seorang tenaga fungsional pendidik yang diberi tugas untuk 
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memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, 

atau tempat dimana terjadi interaksi antara pendidik yang memberikan 

pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran”.  

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah 

kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah 

dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. 

 Menurut  Mulyasa (2011: 126).  

Kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan penting dalam 

perkembangan sekolah, jiwa kepemimpinan kepala sekolah diterapkan 

dalam proses pembinaan pendidik, pegawai tata usaha dan pegawai 

sekolah lainnya, sebagai pemimpin dia juga mengetahui, mengerti, 

dan memahami semua hal yang berkaitan dengan administrasi 

sekolah, bahkan dia juga harus memahami potensi yang dimiliki 

pendidik. 

 

Komunikasi dengan para pendidik dan karyawan sekolah akan membantu 

kedisiplinannya, terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

sekolah yang dipimpinnya.  

Sebagaimana dikemukakan Nurzazin (2011: 214) ada beberapa komponen 

kepala sekolah sebagai pemimpin adalah sebagai berikut.  

1. Mempunyai kepribadian yang kuat (jujur, percaya diri, 

bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan berjiwa besar).  

2. Kemampuan mengawal anak buah (pendidik, karyawan, atau staf 

TU).  

3. Pemahaman terhadap misi dan visi sekolah, sekaligus dapat 

merealisasikan.  

4. Kemampuan mengambil keputusan yang terampil (cepat, tepat dan 

cekat). 

5. Kemampuan berkomunikasi (lisan dan tulisan).  
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Kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tugas untuk memimpin 

sekolah, bertanggung jawab atas tercapainya tujuan, peran, dan mutu 

pendidikan di sekolah. Dengan demikian agar tujuan sekolah dapat tercapai, 

maka kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan 

suatu gaya dalam memimpin, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan. 

Menurut Mulyasa (2011: 108), menyatakan bahwa: 

 

Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seseorang 

pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa 

yang dipilih pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak 

dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya 

kepemimpinanya. 

 Menurut Danim (2007: 221).  

Mempengaruhi bawahan di lembaga pendidikan sekolah, biasanya 

kepemimpinan kepala sekolah memiliki gaya yang berbeda-beda dan 

dimungkinkan menyesuaikan dengan karakter bawahan yang 

dipimpinnya. Salah satu gaya kepemimpinan yang dapat mendorong 

tumbuhnya perilaku manajemen kepala sekolah secara partisipatif 

sebagaimana dipersyaratkan dalam konsep MBS yaitu gaya 

kepemimpinan transformasional. 

 

Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh 

ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan 

untuk saat ini tapi di masa mendatang. Oleh karena itu, pemimpin 

transformasional adalah pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin 

yang visioner Triatna (2004: 78). Burns (1978: 440)  menjelaskan bahwa 

Kepemimpinan yang mentransformasi dapat dipandang baik sebagai 

sebuah proses mempengaruhi  pada tingkat mikro, antara para 

individu dan sebagai sebuah proses pada tingkat makro dalam 

memobilisasi kekuasaan untuk mengubah sistem sosial dan 

memperbaiki lembaga-lembaga. Pada analisis tingkat makro, 

kepemimpinan transformasional menyangkut membentuk, 

mengekspresikan, dan menengahi konflik antara kelompok-kelompok 

sebagai tambahan terhadap memotivasi orang.  
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Kemampuan melakukan transformasi aneka sumber daya sekolah 

dimutlakkan dalam kerangka kepemimpinan sekolah yang dikelola secara 

berbasis MBS. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor 

yang menentukan kesuksesan implementasi MBS. Bailey dalam Zabadi 

(2010: 37) menyatakan, bahwa  

MBS merupakan suatu bentuk pengaturan di mana kekuasaan  

pengambilan keputusan sekolah bergeser dari pemerintah pusat ke 

sekolah sendiri, sebagai tempat yang paling dekat dengan proses 

belajar mengajar. Implementasi MBS akan melahirkan sekolah yang 

semakin fleksibel, dalam wujud sekolah akan makin mudah 

memberikan tanggapan terhadap gejala-gejala dan problem yang 

muncul. Tanggapan-tanggapan sekolah akan tergantung pada 

bagaimana persepsi warga sekolah menghadap gejala atau problem 

tersebut. Sekolah akan dapat dengan cepat mengambil keputusan 

sebagai wujud tanggapan tersebut. MBS memandang sekolah sebagai 

suatu lembaga yang harus dikembangkan. Prestasi kerja sekolah 

diukur dari perkembangannya, oleh karena itu semua kegiatan 

program sekolah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada 

peserta didik secara optimal.  

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pada 

kegiatan-kegiatan sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber 

ekonomi (factor produksi) untuk mencapai tujuan yang ditentukan 

sebelumnya.Manajemen dilakukan dengan dan melalui individu/ kelompok 

untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien. 

Menurut Yahya (2006: 1) manajemen adalah “suatu proses perencanaan, 

pengorganisasain, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan”. 
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Manajemen perubahan yang dilakukan kepala sekolah Mawar Saron adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan adalah proses dimana kepala sekolah SD Mawar Saron 

menentukan tindakan untuk mencapai tujuan. Sebelumnya 

merencanakan apa aja yang perlu diubah, menentukan langkah-langkah  

awal perubahan yang akan dilaksanakan. Penentuan manfaat dan tujuan 

yang akan dilaksanakan dalam perencanaan  perubahan di SD Mawar 

Saron. 

2. Pengorganisasian setelah diadakan perencanaan, tindakan kepala 

sekolah SD Mawar Saron  selanjutnya adalah membentuk organisasi 

untuk melaksanaakan tujuan yang telah ditentukan untuk dicapai, 

proses organisasi ialah membentuk organisasi, kemudian membaginya 

dalam unit-unit yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditentukan, 

dan dilengkapi dengan karyawan serta ditambah fasilitas-fasilitas 

tertentu. 

3. Penggerakan sesudah dilakukan pengorganisasian, maka tahap 

selanjutnya adalah mengadakan pengarahan. Pengarahan kepala sekolah 

SD Mawar Saron memberikan petunjuk dan mengajak para pegawai 

agar mereka berkemaun secara sadar untuk melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengarahan ini sering disebut 

sebagai penggerak, motivasi, dan pemberian perintah. Jadi dalam 

pengarahan ini adalah agar pegawai bekerja tanpa merasa dirinya 

dipaksa dan mau bekerjasama dengan pegawai lainya. 
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4. Pengawasan setelah dilaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan 

penggerakan maka yang terakhir dilakuakan kepala sekolah SD Mawar 

Saron adalah pengawasan. Pengawasan berarti melihat, mengamati 

tindakan atau pekerjaan pegawai. Penggawasan membandingkan hasil 

yang dicapai pegawai dengan hasil atau target yang direncanakan. 

Apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula perlu diperbaiki 

dengan memberi petunjuk-petunjuk kepala sekolah untuk meluruskan 

kembali. Dalam hal ini dipakai pengawasan (controlling). 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki potensi yang besar dalam 

menciptakan kepala sekolah, pendidik dan pengelola sistem pendidikan 

(administrator) secara profesional. Oleh karena itu keberhasilan dalam 

mencapai kinerja unggul akan sangat ditentukan oleh faktor informasi, 

pengetahuan, keterampilan dan insentif (hadiah) yang berorientasi pada 

mutu, efisiensi, dan kemandirian. Dalam arah baru manajemen berbasis 

sekolah ada aspek kunci yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah 

sebagai pemimpin dalam melaksanakan upaya perbaikan dan peningkatan 

mutu berkelanjutan, yaitu: 

Menurut Fatah (2004: 113): 

1. Mempunyai visi atau daya pandang yang jauh dan mendalam 

tentang mutu yang terpadu bagi lembaganya maupun bagi dirinya.  

2. Mempunyai komitmen yang jelas pada proses peningkatan 

kualitas.  

3. Mengkomunikasikan pesan yang berkaitan dengan kualitas.  

4. Meyakinkan kebutuhan peserta didik sebagai pusat perhatian 

kegiatan dan kebijakan lembaga/sekolah.  

5. Meyakinkan terhadap pelanggan (peserta didik, orang tua dan 

masyarakat) bahwa terdapat  channel  cocok untuk 

menyampaikan harapan dan keinginannya.  

6. Pemimpin melakukan pengembangan staf.  
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7. Tidak menyalahkan pihak lain jika ada masalah yang muncul 

tanpa dilandasi bukti yang kuat.  

8. Pemimpin melakukan inovasi terhadap sekolah.  

9. Menjamin struktur organisasi yang menggambarkan tanggung 

jawab yang jelas. 

10. Mengembangkan komitmen untuk mencoba menghilangkan 

setiap penghalang, baik yang bersifat organisasional maupun 

budaya.  

11. Membangun tim kerja yang efektif.  

12. Mengembangkan mekanisme yang cocok untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi.  

Pada sekolah tradisional atau yang dikontrol dari luar visi, misi dan tujuan 

kadang terabaikan. Indikator utama adalah bagaimana memiliki prestasi 

akademik lulusannya pada akhir tingkat suatu sekolah/madrasah dan 

mengabaikan proses pendidikan dan pencapaian lainnya. Dalam MBS, 

efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multi-tingkat dan multi-segi. 

Penilaian efektifitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan 

metode untuk membantu kemajuan sekolah. Oleh karena itu, penilaian 

efektivitas meliputi input, proses, dan output sekolah, disamping akademik 

peserta didik.  

Kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan kunci dalam keberhasian 

aplikasi MBS. Bekal kemampuan, keahlian, dan keterampilan menjadi 

keniscayaan bagi kepala sekolah untuk menjalankan roda lembaganya 

sesuai dengan manajemen berbasis sekolah.  

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka 

fokus penelitian ini adalah kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan 

manajemen perubahan di SD Mawar Saron. Adapun sub-sub fokus 

penelitian ini ialah: 
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1. Kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan perencanaan 

perubahan. 

2. Kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan perorganisasian 

perubahan. 

3. Kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan penggerakan 

perubahan. 

4. Kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan pengawasan 

perubahan. 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dalam kepemimpinan kepala sekolah dalam 

melakukan manajemen perubahan di SD Mawar Saron, maka disusun 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan 

perencanaan perubahan? 

2. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan 

perorganisasian perubahan? 

3. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan 

penggerakan perubahan? 

4. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan 

pengawasan  perubahan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan serta menjelaskan: 
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1. Usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam melakukan perencanaan 

perubahan. 

2. Usaha yang dilakukan dalam melakukan  perorganisasian perubahan. 

3. Usaha yang dilakukan  kepala sekolah dalam melakukan penggerakan 

perubahan. 

4. Usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam melakukan  pengawasan 

perubahan. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini sangat diharapkan dapat menujukkan peran kepemimpinan 

kepala sekolah dalam melakukan perubahan di lingkungan sekolah, dan 

peningkatan kualitas belajar di SD Mawar Saron. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peserta didik 

Memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam perubahan kondisi 

sekolah. 

b. Bagi Pendidik 

Sebagai sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan antara 

kepemimpinan kepala sekolah yang sedang menjabat dengan yang 

sebelumnya. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas sekolah, 

lingkungan sekolah dan kualitas belajar. 
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d. Bagi Peneliti 

Sebagai penambah wawasan dan ilmu pengentahuan peneliti mengenai 

manajemen perubahan yang dilakukan oleh kepala sekolah serta 

menambah wawasan mengenai keadaan lapangan sebenarnya. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Menambah wawasan bagi peneliti lain mengenai kepemimpinan kepala 

sekolah dalam melakukan manajemen perubahan. 

F.  Definisi Istilah  

Definisi istilah merupakan penjelasan atas konsep penelitian yang ada dalam 

judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu didefinisikan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Kepemimpinan  

Merupakan kekuatan yang menggerakan orang dan mempengaruhi orang. 

Kepemimpinan hanyalah sebuah untuk membujuk orang agar bersdia 

melakukan sesuatu scara sukarela. 

 

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah  

Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional pendidik yang diberi 

tugas untuk memimpin suatu sekolah tempat diselenggarakannya proses 

belajar mengajar, atau terjadinya intraksi anatara pendidik yang memberi 

pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. 

 

 

 



 

 

 

II . TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kepemimpinan 

1. Pemimpin dan Kepemimpinan di Sekolah 

Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi atau 

membujuk orang lain baik secara individu maupun suatu kelompok untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukkan Bersama. Hal ini sejalan dengan 

pendapat menurut Timpe (2002: 56) : 

Kepemimpinan adalah proses dua pihak, dua arah artinya, satu pihak 

harus mengetahui cara memimpin, dan pihak lain harus mengetahui 

cara mengikuti. Tetapi dalam pelaksanaannya, tidak ada hal-hal seperti 

pemimpin “murni” dan pengikut “murni”. Setiap pihak adalah 

pemimpin dan pengikut pada waktu bersamaan, dan kedua belah pihak 

memikul tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas 

kepemimpinan. 

 

Menurut sejarahnya, istilah kepemimpinan (leadership) baru muncul sekitar 

tahun 1800, definisi leadership bermacam-macam sesuai dengan selera 

pembuat definisi itu sendiri, dari mana mereka memandang.  

Meskipun demikian, masih dapat ditarik suatu garis yang sama dari definisi-

definisi yang dibuat. Berbagai sudut pandang para pembuat definisi 

kepemimpinan itu adalah sebagai berikut.  

Menurut Martoyo (1996: 67).  

1) titik tumpu proses kelompok,  

2) kepribadian dan pengaruh,  

3) seni dalam melaksanakan pekerjaan,  

4) tindakan mempengaruhi orang lain,  

5) perbuatan atau sikap seseorang,  

6) bentuk persuasi dalam menggerakkan orang,  

7) alat pencapaian tujuan,  
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8) pengaruh daripada interaksi,  

9) peranan yang menonjol, 

10) proses dari peranan yang orisinil  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, Ebert (2003: 56) mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai berikut ”keseluruhan aktivitas dalam rangka 

mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang memang diinginkan bersama”. Penjelasan diatas sejalan dengan menurut 

Griffi (2003: 56) yang menyatakan bahwa:  

 kepemimpinan atau leadership dapat diartikan sebagai berikut: 

“leadership is a process of motivating others to work to meet specific 

objectives” Kepemimpinan adalah proses memotivasi orang lain untuk 

bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi lain dari 

kepemimpinan adalah: “leadership as a social influence process in 

which the leader seeks the voluntary participation of subordinates in an 

effort to reach organizational goals” . 

Menurut pendapat Kreitner & Kinicki (2004: 124) yang menyatakan: 

kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial dimana seorang pemimpin 

meminta partisipasi secara sukarela dari bawahannya sebagai upaya 

untuk meraih tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan. Bentuk 

pengaruh tersebut dapat secara formal seperti tingkat manajerial pada 

suatu organisasi.  

 

Definisi kepemimpinan seperti diungkapkan di atas, berimplikasi pada tiga hal 

utama seperti dikemukakan di bawah ini:  

a. Kepemimpinan menyangkut “orang lain”, bawahan atau pengikut. Kesediaan 

mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Jika tidak ada pengikut, 

maka tidak akan ada pula pemimpin. Tanpa bawahan semua kualitas 

kepemimpinan seorang atasan akan menjadi tidak relevan. Terkandung 
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makna bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana 

membangkitkan inspirasi dan menjalin relasi dengan pengikut mereka.  

b. Kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, seorang 

pemimpin harus melakukan sesuatu, kepemimpinan lebih dari sekedar 

menduduki suatu posisi otoritas. Posisi otoritas yang dikonformalkan 

mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tetapi sekadar menduduki 

posisi itu tidak memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin.  

c. kepemimpinan harus ”membujuk” orang lain untuk mengambil tindakan. 

Pemimpin membujuk para pengikutnya lewat berbagai cara seperti 

menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi 

teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi 

organisasi dan mengkomunikasikan sebuah visi.  

Proses sekolah dalam dimensi kepemimpinan adalah menghasilkan keputusan 

kelembagaan yang terjadi sebagai keputusan partisipatif atau keputusan 

bersama antara kepala sekolah, pendidik, peserta didik, orang tua peserta 

didik, para ahli, dan orang-orang yang bekepentingan terhadap pendidikan 

(stakeholder). Keputusan tentang bagaimana keberlangsungan sekolah yang 

didasarkan atas partisipasi diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki bagi 

semua kelompok yang berkepentingan di sekolah. Pelibatan kelompok yang 

berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan keputusan harus 

mempertimbangkan keahlian, yurisdiksi, dan relevansinya dengan tujuan 

pengambilan keputusan Aan dan Cepi (2005: 34). Seperti pendapat yang 

dikemukakan oleh Stoner mengenai delapan macam tugas pemimpin, salah 

satunya adalah the manager makes difficult decisions artinya seorang 
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pemimpin sebagai pengambil keputusan selalu dihadapkan pada berbagai 

macam pendapat tentang kebijaksanaan organisasi dan sebagainya 

Wahjosumidjo (1987: 67). “Kondisi seperti ini menuntut adanya partisipasi 

dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sekolah untuk turut serta 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut”.  

Menurut Rochaety dkk (2005: 45)  

Intisari dari pengambilan keputusan yaitu perumusan beberapa 

alternative tindakan dalam menggarap situasi yang dihadapi serta 

menetapkan pilihan yang tepat antara beberapa alternatif yang tersedia 

setelah diadakan evaluasi mengenai efektivitas alternatif tersebut untuk 

mencapai tujuan para pengambil keputusan.  

Pengambilan keputusan sendiri memiliki dua fungsi, yaitu:  

(1) pangkal permulaan dari semua akts manusia yang sadar dan terarah, baik 

secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional 

maupun secara organisasional; 

(2) sesuatu yang bersifat futuristic, artinya bersangkut paut dengan hari depan, 

masa yang akan datang, dimana efek atau pengaruhnya berlangsung cukup 

lama.  

Menurut Rochaety dkk (2005: 45).  

Jika dilihat dari fungsi pengambilan keputusan di atas, pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan akan 

berpengaruh besar terhadap kelangsungan organisasi sekolah. Oleh 

karena itu, hal ini akan memiliki dampak terhadap perilaku maupun 

sikap bawahannya, seperti wakil kepala sekolah, pendidik, staf tata 

usaha, maupun peserta didik. Oleh sebab itu, kepala sekolah sebagai 

pimpinan harus mampu memilih alternative-alternative keputusan yang 

tepat sehingga tujuan organisasi sekolah untuk meningkatkan kinerja 

pendidikannya dapat tercapai secara optimal.  

Menurut Aan dan Cepi (2005: 23).”penyelenggaraan sekolah dari dimensi 

kepemimpinan ini adalah terjadinya pemotivasian terhadap staf agar mereka 
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terus bersemangat bekerja dan menghasilkan karya yang berguna dan 

bermutu”. Diera global ini, dituntut keahlian yang harus terus dikembangkan 

seiring dengan inovasi-inovasi yang ditemukan dalam bidang pendidikan. Oleh 

karena itu kepala sekolah dituntut agar dapat melaksankaan tugasnya sebagai 

agent of change yang selalu berupaya untuk terjadinya difusi inovasi pada staf. 

Menurut Wahjosumidjo (1987: 43).  

Teknik memotivasi tidak lain adalah kemampuan seseorang atau 

pemimpin secara konseptual ataupun dengan berbagai sumber daya dan 

sarana dalam menciptakan situasi yang memungkinkan timbulnya 

motivasi pada setiap bawahan atau orang lain untuk berperilaku sesuai 

dengan tujuan organisasi. Salah satu faktor penting yang ada pada diri 

seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di dalam memotivasi 

bawahan, ialah kewibawaan pemimpin. Sehingga berhasil tidaknya di 

dalam memotivasi bawahan juga sangat dipengaruhi bagaimana 

pemimpin di dalam menampilkan kewibawaannya terhadap bawahan.  

1. Peran dan Tantangan Strategis Pemimpin di Sekolah  

Sekolah merupakan tempat belajar yang memberikan layanan pembelajaran 

yang bermutu melalui strategi pembelajaran yang bervariasi, penilaian yang 

kontinyu dengan follow-up yang cepat dan tepat, mendorong partisipasi 

peserta didik dalam pembelajaran, serta memperhatikan kehadiran peserta 

didik, pelaksanaan tugas-tugas peserta didik, dan keberlanjutan tugas-

tugasnya.  

Sekolah efektif, strategi pembelajaran harus dipusatkan pada aktivitas peserta 

didik karena tanggung jawab ada pada peserta didik. Sekolah bertanggung 

jawab mengakomodasi kegiatan peserta didik agar peserta didik mau belajar. 

Hal ini berpatokan pada pengertian belajar sebagai kegiatan aktif peserta 

didik dalam membangun makna atau pemahaman. Pendidik perlu 

memberikan dorongan kepada peserta didik untuk menggunakan otoritasnya 
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dalam membangun ide dan menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, 

motivasi dan tanggung jawab peserta didik untuk belajar sepanjang hayat.  

Menurut Aan dan Cepi (2005: 45).  

Kinerja manajer (kepala sekolah) dipengaruhi oleh faktor pembentuk 

perilaku dengan tingkat kompleksitas dan komposisi tertentu. Pavlop 

Watson dan Skinner menegaskan adanya reciprocal determination 

antara perilaku, potensi dalam diri, dan lingkungan. Lingkungan yang 

diberikan treatment desentralisasi menuntut adanya orang-orang yang 

cekatan, gesit, dan memiliki prakarsa mengembangkan organisasi 

berupa visi. 

Sekolah efektif memerlukan sumber daya yang kreatif, inovatif, dan 

bertanggung jawab. Sikap mental ini tidak akan berkembang pesat apabila 

dibatasi oleh hirarkhi birokrasi yang ketat. Oleh karena itu, desentralisasi 

menjadi landasan bergerak dan tumbuhnya mental yang baik. Secara 

operasional, sekolah efektif memiliki keleluasaan untuk mengembangkan 

program-program yang sudah dirancangnya bersama stakeholders untuk 

mewujudkan prestasi sekolah yang unggul. Para pemimpin tidak lagi sungkan 

melontarkan ide cemerlangnya yang berbeda dan biasanya untuk 

membanggun sekolah.  

Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh kepala sekolah sebagai 

pemimpin untuk meningkatkan kualitas pendidikan disetiap jenjang mulai 

dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Tantangan tersebut antara 

lain:  

1) persaingan antar lembaga pendidikan yang sudah ada (rivalry among 

existing institution), 

2) ancaman dari lembaga pendidikan pendatang baru (threat of new entrant),  



19 
 

3) ancaman dari lembaga pendidikan yang menawarkan jasa pendidikan 

pengganti (threat of substitute education service),  

4) kekuatan tawarmenawar pemasok atau masyarakat yang membutuhkan 

jasa pendidikan (bargaining power of suppliers),  

5) kekuatan tawar-menawar pembeli (bargaining power of buyer).  

2. Kompetensi Pemimpin di Sekolah  

Menurut Mulyasa (2002: 23).“Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan 

dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari 

dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya”. 

Pendapat diatas sejalan dengan pendapat menurut Art Anderson (2011: 17) 

Kompetensi adalah karakter dasar yang terdiri dari kemampuan (skill), 

pengetahuan (knowledge) serta atribut personal lainnya yang mampu 

membedakan seseorang yang perform dan tidak perform. Secara umum 

kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, mencakup 

pengetahuan dan keterampilan atau kecakapan dan sikap, menekankan 

perilaku yang terukur sebagai aplikasi dari kompetensi yang dimiliki, 

menekankan pada outcomes. 

Kompetensi sebagai suatu kemampuan atau kecakapan yang diperlihatkan 

seseorang ketika melakukan sesuatu. Memahami visi dan misi serta memiliki 

integritas yang baik saja belum cukup. Agar berhasil, kepala sekolah harus 

memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk dapat mengemban tanggung 

jawabnya dengan baik dan benar. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki 

kepala sekolah.  

Menurut Dharma (2003: 21). Setidaknya ada kesepakatan bahwa kepala 

sekolah perlu memiliki sejumlah kompetensi berikut.  

a. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi 

pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh 

komunitas sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi sekolah dalam 
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mengembangkan visi dan misi sekolah, keterlibatan semua pihak dalam 

penyusunan visi dan misi ini diperlukan agar dapat dipertanggung 

jawabkan secara bersama-sama.  

b. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan 

program pengajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan 

pertumbuhan profesional para pendidik dan staf. Kepala sekolah harus 

dapat memastikan adanya lingkungan sekolah yang kondusif. Sekadar 

mengingatkan, lingkungan belajar yang kondusif memungkinkan 

orangorang di dalamnya untuk mendayagunakan dan mengembangkan 

potensinya seoptimal mungkin. Kepala sekolah misalnya harus 

berupaya keras agar masalah-masalah sosial, seperti penyalahgunaan 

narkoba, tidak mengimbas ke dalam lingkungan sekolahnya. 

Lingkungan seperti itu, para pendidik dan peserta didik termotivasi 

untuk saling belajar, saling memotivasi, dan saling memberdayakan. 

Suasana seperti memberi ruang untuk saling belajar melalui 

keteladanan, belajar bertanggung jawab, serta belajar mengembangkan 

kompetensi sepenuhnya.  

c. Menjamin bahwa manajemen organisasi dan pengoperasian sumber 

daya sekolah digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

aman, sehat, efisien, dan efektif. Kepala sekolah harus dapat 

memastikan bahwa apapun prinsip-prinsip dan teknik manajemen 

organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah yang diterapkan 

semata-mata digunakan bagi kepentingan peserta didik. Ia harus dapat 

menjamin bahwa lingkungan fisik sekolahnya aman dan sehat bagi 

peserta didik, pendidik, dan staf pendukung lainnya.  

d. Bekerja sama dengan orang tua peserta dan anggota masyarakat, 

menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan 

memobilisasi sumber daya masyarakat. Kepala sekolah harus 

menyadari bahwa tujuan sekolah tidak mungkin dicapai tanpa 

melibatkan semua pihak yang berkepentingan, utamanya para orang tua 

murid. Manajemen sekolah adalah upaya bersama agar hal-hal yang 

tadinya terasa besar dan berat menjadi lebih terkendali. Berat sama 

dipikul, ringan sama dijinjing. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus 

tidak boleh putus harapan untuk menghimbau dan merangkul semua 

pihak yang berkepentingan demi kemajuan sekolahnya.  

e. Memberi contoh (teladan) tindakan berintegritas. Kepala sekolah 

pastilah berada dalam posisi yang serba kikuk jika tidak menujukkan 

kualitas perilaku yang dapat diteladani. Dapat dipercaya, konsisten, 

komit, bertanggung jawab, dan secara emosional terkendali adalah 

kualitas yang seharusnya dimiliki para pimpinan. Karakter moral seperti 

itulah sebenarnya yang memiliki dampak jangka panjang. Kepala 

sekolah yang hanya mengandalkan kewenangan jabatannya untuk 

,mempengaruhi lingkungan, hanya akan menimba hasil jangka pendek.  

f. Memahami, menanggapi, dan mempengaruhi lingkungan politik, sosial, 

ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Kepala sekolah perlu menyadari 

bahwa kehidupan di sekolahnya adalah bagian dari lingkungan 

kehidupan yang lebih luas. Kehidupan lain di luar sekolahnya ikut 

berpengaruh dalam upayanya mengelola sekolah dengan baik. Berpikir 
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sistem membantunya untuk memahami posisi sekolahnya dalam 

gambaran yang lebih besar. Sekolahnya sendiri adalah bagian dari 

subsistem sosial yang terkait dengan sistem politik, ekonomi, dan lain-

lainnya. 

B. Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berasal dari dua kata yakni “kepala” dan “sekolah”. Kata 

kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi 

atau lembaga. Sedangkan kata sekolah diartikan sebagai suatu lembaga 

dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Secara singkat 

kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga dimana 

tempat menerima dan memberi pelajaran.  

Menurut Wahjosumidjo (2005: 83)  

Mendefinisikan “kepala sekolah sebagai seorang tenaga fungsional 

pendidik yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara pendidik yang memberi pelajaran dan peserta didik 

sebagai penerima pelajaran”. 

Berdasarkan definisi tersebut di atas, secara sederhana pengertian kepala 

sekolah adalah Seorang tenaga fungsional pendidik yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar 

atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan 

murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah dapat disebut sebagai 

pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan menajemen 

satuan pendidikan yang dipimpinnya. 



22 
 

Ditingkat operasional, kepala sekolah adalah orang yang berposisi digaris 

terdepan yang mengkoordinasikan upaya meningkatkan pembelajaran 

bermutu. Kepala sekolah diangkat untuk menduduki jabatan bertanggung 

jawab mengkoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan di 

tingkatan sekolah yang dipimpin. Tentu saja kepala sekolah bukan satu-

satunya yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu sekolah, karena masih 

banyak faktor lain yang perlu diperhitungkan. Selain kepala sekolah, ada 

pendidik yang dipandang sebagai faktor kunci yang berhadapan langsung 

dengan para peserta didik dan faktor lain seperti lingkungan yang 

mempengaruhi proses pembelajaran. Namun kepala sekolah memiliki peran 

yang berpengaruh terhadap jalannya sistem yang ada di sekolah.  

Menurut Mulyasa (2007: 24) 

 Kepala sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah 

adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana juga sebagai 

supervisor pada sekolah yang dipimpinnya. Jika dilihat dari syarat 

pendidik untuk menjadi kepala sekolah, kepala sekolah bisa dikatakan 

sebagai jenjang karier dari jabatan fungsional pendidik. Apabila 

seorang pendidik memiliki kompetensi sebagai kepala sekolah dan telah 

memenuhi persyaratan atau tes tertentu maka pendidik tersebut dapat 

memperoleh jabatan kepala sekolah. 

Agar sekolah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka 

kepala sekolah harus melaksanakan fungsi-fungsi manajerial seperti 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemberian motivasi, 

pelaksanaan, pengorganisasian pengendalian, evaluasi dan inovasi.  

Menurut Arikunto (2009: 80). “Kepala sekolah yang baik diharapkan akan 

membentuk pelaksanaan pembelajaran yang baik pula. Jika pembelajaran di 
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sekolah baik tentunya akan menghasilkan prestasi yang baik pula baik peserta 

didiknya maupun pendidiknya”. 

Menurut Mulyasa (2007: 25). “Kepala sekolah bertanggung jawab atas 

manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan 

proses pembelajara”. Dasarnya pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab 

kepala sekolah dan pendidik. Namun demikian dalam mencapai keberhasilan 

pengelolaan sekolah peran serta dari para orang tua dan peserta didik, juga 

turut mendukung keberhasilan itu. Pencapaian keberhasilan, pengelolaan 

tersebut harus didukung oleh sikap pola dan kemampuan kepala sekolah 

dalam memimpin lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.  

Kepemimpinan kepala sekolah diharapkan dapat menciptakan kondisi yang 

memungkinkan bagi lahirnya iklim kerja dan hubungan antar manusia yang 

harmonis dan kondusif. Hal ini berarti bahwa seluruh komponen pendidikan 

di sekolah harus dikembangkan secara terpadu dalam rangka meningkatkan 

relevansi atau kesesuaian dengan kualitas pendidikan.  

Pendapat sejumlah ahli di atas dapat disimpulkan kepala sekolah adalah 

pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Meskipun 

pendidik yang mendapat tugas tambahan kepala sekolah merupakan orang 

yang paling betanggung jawab terhadap aplikasi prinsip-prinsip administrasi 

pendidikan yang inovatif di sekolah.  

Sebagai orang yang mendapatkan tugas tambahan berarti tugas pokok kepala 

sekolah tersebut adalah pendidik yaitu sebagai tenaga pengajar dan pendidik, 

maksudnya dalam suatu sekolah seorang kepala sekolah harus mempunyai 
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tugas sebagai seorang pendidik yang melaksanakan atau memberikan 

pelajaran atau mengajar bidang studi tertentu atau memberikan bimbingan. 

Berarti dalam hal ini, kepala sekolah memiliki dua fungsi yaitu sebagai 

tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. 

2. Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah 

Mengacu pada pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 dalam kepala sekolah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi 

sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta 

memeliharaan sarana dan prasarana”. 

Dijelaskan pula bahwa Menurut Mulyasa (2007: 21).  

Kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai educator, 

manajer, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator. 

Namun seiring berkembangnya zaman menuju globalisasi seharusnya 

kepala sekolah dapat menyesuaikan diri sesuai dengan fungsinya 

sebagai kepala sekolah yang professional. 

Menurut Wahjosumidjo (2005: 105).  

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu mendorong timbulnya 

kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para 

pendidik, staf dan peserta didik dalam melaksanakan tugas masing-

masing, memberikan bimbingan dan mengarahkan para pendidik, staf 

dan para peserta didik serta memberikan dorongan memacu dan berdiri 

di depan demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam 

mencapai tujuan. 

 

C. Manajemen Perubahan 

1. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan terdiri atas dua kata yakni manajemen dan 

perubahan. Pengertian manajemen adalah suatu ilmu dan seni untuk 

menggerakan sumberdaya produksi dengan melakukan suatu perencanaan 
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yang baik, pengorganisasian yang efektif serta melakukan pendistribusian 

pekerjaan yang tepat dan melakukan pengawasan yang intensif guna 

pencapaian tujuan suatu organisasi. 

Sedangkan pengertian perubahan adalah segala sesuatu yang menyebabkan 

kondisi saat ini berbeda dengan kondisi yang akan datang. Perubahan yang 

diharapkan dalam kontek perubahan organisasi tentunya menyangkut suatu 

tindakan untuk melakukan aktifitas organisasi dengan menggerakkan 

sumberdaya manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perubahan 

sangatlah ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong 

terjadinya perubahan, faktor yang mempengaruhi dorongan perubahan 

antara Iain  

a. Faktor Global (Iklim Perubahan Global) dorongan perubahan sangat 

dipengaruhi oleh adanya perubahan global. 

b. Faktor Regional, dorongan perubahan dipengaruhi oleh kondisi regional 

suatu negara dimana suatu perusahaan atau organisasi tersebut berdiri 

c. Faktor Teknologi, faktor ini sangat berpengaruh sekali seiring dengan 

pesatnya perubahan teknologi, sehingga bila suatu perusahaan atau 

organisasi tidak dapat mengikuti dan segera menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi maka akan ketinggalan informasi. 

d. Faktor Internal, faktor ini lebih bersifat pada kemauan suatu perusahaan atau 

organisasi melakukan perubahan. Komponen yang mempengaruhi 

perubahan internal biasanya didominasi oleh sumber daya manusia yang ada 

dan sumberdaya finansial. 
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Demikian dapat di ambil suatu pengertian bahwa manajemen perubahan adalah 

suatu ilmu dan seni untuk melakukan perencanaan perubahan dengan 

melakukan tindakan pengorganisasian yang efektif dengan mendistribusikan 

sumberdaya manusia yang tepat dalam mengelola perubahan. Kemudian dalam 

pelaksanaan kegiatan perubahan tersebut harus dilakukan pengawan agar 

susuai dengan yang direncanakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Faktor-

faktor yang mendorong perubahan tersebut harus dikelola dan dikemas dengan 

system manajemen yang efektif guna pencapaian tujuan perusahaan. 

2. Membangun Manajemen Perubahan yang Efektif 

Dalam hal ini pemimpin dituntut untuk melakukan beberapa langkah agar 

dapat melakukan manajemem perubahan yang efektif, adapun langkah langkah 

tersebut adalah: 

1) Merencanakan Perubahan ( Manajemen Perencanaan Perubahan) 

Dalam melakukan perencanaan perubahan harus ditetapkan visi, misi dan 

tujuan dari proses perubahan itu sendiri, sehingga konsep perubahan akan 

mudah dipahami dan diimplementasikan secara terstruktur dengan 

penjadwalan yang tepat sesuai skala prioritas untuk menuju pada goal 

suatu organisasi. 

2) Mengorganisasikan Perubahan (Manajemen Pengorganisasian Perubahan) 

Pengorganisasian itu dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua 

sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan 

yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan baik. Sebenamya, manusia 

adalah faktor yang paling terdepan dalam pentingnya dan perhatian. 
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Dengan cara ini (mengorganisir), orang-orang dipersatukan dalam 

pelaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan. Tinjauan teratas dari 

“Pengorganisasian” ini adalah untuk membantu orang-orang dalam bekerja 

bersama-sama secara effektif. Seorang pimpinan harus mengetahui, 

kegiatan-kegiatan apa yang akan diurus, siapa yang membantu dan yang 

dibantu, saluran-saluran komunikasi, pengelompokan pekerjaan yang 

diikuti, hubungan-hubungan antara kelompok-kelompok kerja yang 

berbeda-beda susunan kelompok dari pekerjaan itu. 

3) Pelaksanaan Perubahan ( Manajemen Penggerak Perubahan) 

Proses perubahan dapat tercapai apabila penetapan visi, misi dan tujuan 

perubahan dapat di sosialisasikan pada seluruh sumberdaya manusia dalam 

suatu organisasi atau perusahaan yang dibarengi dengan penataan struktur 

organisasi dan struktur kerja yang jelas dan terarah untuk mempermudah 

pengawasan selama proses perubahan. Hal ini pemimpin harus menjadi 

penggerak dalam melakukan perubahan organisasi tersebut. 

4) Mengelola Proses Perubahan ( Manajemen Kontrol Perubahan) 

Mengelola proses perubahan merupakan inti dari manajemen perubahan, 

di mana suatu konsep perubahan sebagus apapun apabila tidak dibarengi 

dengan pengelolaan manajerial atau apabila tidak dipimpin oleh manager 

yang baik, proses perubahan tidak akan dapat tercapai bahkan akan 

menimbulkan konflik dan permasalahan baru. Fungsi manajemen 

perubahan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab untuk 

mengarah pada pencapaian tujuan. 

 

D. Kriteria Kepemimpinan 

Daluga dalam Narsa (2012: 102-108) menguji secara eksperimental hubungan 

(a) empat karateristik kepemimpinan (charisma , inspirasional ,intellectual 

stimulation, dan individual consideration)  

(b) dua karakatristik kepemimpinan transaksional ( contingent reward dan 

management-by-exception)  
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(c) kepemimpinan transformasi dengan prilaku memengaruhi bawahan 

scara halus, keras dan rasional 

 

1. Kepemimpinan Transaksional 

Singer & singer dalam Nasra (2012: 102-108).  

Menguji kendala-kendala situasional atas prilaku transformasional dan 

transaksional, prenfensi subordinat, dan kepuasan. Satu dari sekian 

banyak teori-teori kepemimpinan kompertensif mengenai transformasi 

organisasional adalah teori kepemimpinan transformasional dan teori 

kepemimpinan transaksional. 

Narsa (2012: 102-108) menyatakan ada dua karatreristik yang membentuk 

kepemimpinan transaksional, yaitu: 

a) Contingent reward yang menggambarkan baha system pembayaran 

sudah lazim dipakai sebagai asansemen untuk memengaruhi,yang mana 

ada kesepakatan scara eksplisit atau implisit atas tujuan yang akan 

dicapai dalam rangka untuk mendapat reward yang diinginkan. 

b)  Management-by-exception, yang dicirikan bagaiman pemimpin 

memontir penyimpangan negative yang dilakukan oleh bawahan dan 

mengambil tindakan koreksi hanya jika bawahan gagal untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan .Teori kepemimpinan transaksional menyatakan, 

bahwa leader dan atau bawahan dapat saling melaksanakan power dan 

pengaruh,yang dilaksanakan dalam suatu proses perukaran yang saling 

menguntungkan, jadi ada transaksi diantara mereka . 

 

 Pemimpinan transaksional adalah pemimpin yang selalu bertraknsaksi dengan 

bawahan. Jika ia memberikan apa yang ia dapatkan, atau jika ia memerintah, 

ada sesuatu yang ia janjikan. Misalnya, ia mengatakan jika gaji kalian ingin 

dinaikkan, maka naikan dulu produktivitas kalian seorang pemimpin, apalagi 

yag dikenal dengan pemimpin formal sebagai lawan dari pemimpin informal 

dapat terjebak untu menjadi pemimpin transaksional. Pemimpin yang bersifat 

transaksional menghubungkan diri dengan orang-orang yang dipimpinnya, 

atasannya, serta dirinya sebagai pemain-pemain dalam suatu proses transaksi. 

Ini lebih cocok disebut sebagai seorang manajer yang selalu berusaha 

melakukan pekerjaan dan fungsinya dengan benar (do things right). Ciri khas 

seorang pemimpin transaksional adalah hubungan dengan bawahan didasari 

pada bahkan, ada yang berpikir untuk lebih  menguntukan dirinya sendiri. 

Keputusan yang menguntuksn baginya dalam hubungan dirinya dari berbagai 

pihak. Masalah besar atau salahnya keputusan tidak jadi perhatian utamanya, 

namun masalah untung atau rugi terutaman bagi kepentingannya sering 

menjadi dasar pertimbangannya. Kepemimpinan transaksional cenderung 

tidak membuat prganisasi atau pihak-pihak yang terkait dengan berkembang 
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apalagi orang-orang yang dipimpinnya. Kecendrungan ialah memanfaatkan 

berbagai pihak bagi dirinya. 

 

Gambar 1. Kepemimpinan Transaksional 
Sumber: I Made Nasra(2012: 102-108) 

 

2. Kepemimpinan Transformasional 

Teori kepemimpinan transformasional juga mengakui pentingnya power dan 

proses memengaruhi (influence processes). Hubungan pemimpin pengikut 

dipandang sebagai satu intensi emosi yang mana pengikut memberikan 

kepercayaan dan keyakinan yang besar kepada pemimpin. Teori 

kepemimpinan transformasional manyatakan bahwa pemimpin dapat 

mengoptimalkan power dan pengaruh mereka terutama melalui karisma 

pemimpin hanyalah simbol. Aspek-aspek pedoman peran jadi dimoderasi 

oleh stimulasi intelektual ,inspirasi (visionary processes). Pengikut boleh jadi 

tidak sekedar mengaggap bahwa pemimpin hanyalah symbol. 
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 Asek-aspek pemodelan peran dari pertimbangan individual dan motivasi 

kognitif dipicu atau boleh jadi dimoderasi oleh stimulasi intelektual. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kepemimpinan Transformasional 

Sumber : (bass et al,1987). 

 

E. Penelitian Relevan 

Kajian teori perlu didukung dengan penilaian yang relevan. Penelitian yang 

relevan digunakan sebagai pembanding atau acuan dalam melakukan kajian 

penelitian. Penelitian yang dijadikan pembanding atau acuan dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kohar (2015: 23), yang berjudul “Peran 

Kepala sekolah dalam Pelaksanaan Administrasi Kurikulum di SDN 16 

Pagi Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat” yang berpendapat kesimpulan 

untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam pelaksanaan administrasi 

Pemimpin memperluas 

kebutuhan bahawahan 

Pemimpin 

mentranformasikan 

kebutuhan bawahan 

Pemimpin mengangkat nuansa kebutuhan ke 

tingkatan yang lebih tinggi pada 

hirakimotivasi 

Pemimpin mempertinggi nilai 

kebenaran bawahan 

Pemimpin 

membangun rasa 

percaya diri bawahan 

Pemimpin mempertinggi 

probabilitas keberhasilan 

yang subjektif 

Kondisi sekarang dari 

upaya yang diharapkan 

bawahan 

Makin meningginya motivai 

bawahan untuk mencapai hasil 

dengan upaya tambahan 

Bawahan mempersembahkan 

kinerja melebihi apa yang 

diharapkan 

Bawahan menghasilakn 

kinerja sebagaimana yang 

diharapkan  



31 
 

kurikulum serta menambah wawasan dan pengetahuan kependidikan yang 

berkaitan dengan supervisi bidang kurikulum. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa upaya kepala sekolah dalam menjalankan peran dan 

fungsinya dalam meningkatkan kualitas pendidik sangat baik. Adapun 

strateginya yaitu memberi dukungan kepada para pendidik agar dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengadakan pelatihan dan 

pembinaan untuk para tenaga pendidik, serta kerja sama dengan 

depdiknas/pemerintah. Usaha-usaha yang dilakukan dalam kegiatan 

administrasi kurikulum berupa pembagian tugas para tenaga pendidik serta 

evaluasi bersama berjalan dengan baik. Para tenaga pendidik diberikan 

arahan serta pembinaan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Semua dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa (2014: 34), yang berjudul 

“Analisis Peran kepala sekolah Implementasikan Kurikulum 2013” dalam 

hasil penelitian dijelaskan bahwa program penyusunan kurikulum tidak 

terlaksana dengan baik, karena program yang disusun tidak mengikuti 

langkah dan ketentuan sebagaimana mekanisme penyusunan kurikulum. 

Adapun program yang telah disusun merupakan hasil adopsi dari sekolah 

lain yang meliputi visi dan misi, tujuan pendidikan, menyusun kalender 

pendidikan, strukutur muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, 

silabus, RPP. Implementasi kurikulum 2013 belum terlaksana dengan 

baik. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reni (2013: 23), yang berjudul 

“Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMAN Ranah 
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Pesisir Sumatera Barat”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengindentifikasi bagaimana pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan di SMAN 1 Ranah Pesisir Sumatera Barat. Dari hasil 

penelitian mengenai Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

di SMAN 1 RanPes bahwa Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan sudah diimplementasikan dengan baik, implementasi tersebut 

terwujud dalam tiga kegiatan yaitu: Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran 

para tenaga pendidik menyusun berbagai program secara mandiri. Pada 

proses pelaksanaan pembelajaran sebagian besar pendidik telah 

melaksanakan apresepsi dan melaksanakan pretes, pendidik telah 

mengurangi metode ceramah dan memilih metode yang sesuai dengan 

materi. 

4. Penelitian Okpa Trio(2010) dalam tesis ini yang berjudul “Penerapan 

Manajemen Disiplin di SMA Negeri Tebat Karai Kabupaten Kepahiang “ 

(studi deskriptif kualitatif di SMA Negeri Tebat Karai Kabupaten 

Kepahiang) menyimpulkan bahwa penerapan disiplin pegawai Negeri Sipil 

,yaitu: sesuai dengan peraturan disiplin pegawai Negeri Sipil, peraturan 

Pemerintahan Nomor 16 tahun 1995 tetang Gerakan Disiplin Nasiaonal, 

petunjuk pelaksanaan Kerja Kepala Sekolah, petunjuk administrasi 

Sekolah Menengah Umum Depdiknas, petunjuk pelaksanaan fungsi dan 

tugas dan sesuai dengan tata tertib yang ada disekolah . 

5. Penelitian Jiman (2011) dalam tesis yang berjudul “Manajemen Perubahan 

Dalam Pengelolaaan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (studi 

deskriptif  kualitatif di SMA Negeri 1 Argamakmur)” menyimpan bahwa 
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pengelolaan laboratorium ilmu Pengetahuan Alam di SMA Negeri 1 

Argamakmur, sudah baik dan mendukung peningkatan mutu pendidikan 

IPA. Kesimpulan ini didukung oleh hasil investigasi yang menentukan 

dokumen rencana pelakaaan program kerja laboratoriu Ilmu Pengetahuan 

Alam disusun berdasarkan konsep perencanaan yang dilakukan scara 

partisipasif dengan malibatkan semua guru IPA (kimia,fisika dan biologi), 

coordinator laboratorium, dan laboran. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena berkaitan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan. 

Terlihat bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan 

manajemen perubahan dapat berjalan dengan baik apabila sesuai yang 

diterapkan disekolah tersebut, khususnya aspek kepemimpinan kepala 

sekolah yang menjadi fokus dalam penelitian-penelitian yang dilakukan 

tersebut diatas. Kepemimpinan kepala sekolah juga tidak secara asal 

dipimpinnya, akan tetapi harus diintergrasikan juga dengan proses 

kegiatan yang berlangsung di sekolah tersebut. 

F. Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan sebagai arahan dalam 

pelaksanaan penelitian, terutama untuk memahami alur pemikiran, sehingga 

analisis yang dilakukan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kerangka berfikir juga bertujuan memberikan keterpaduan dan keterkaitan 
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antara fokus penelitian yang dimandiri, sehingga menghasilkan satu 

pemahaman yang utuh dan berkesinambungan. 

Penelitian ini memfokuskan pada kepemimpinan kepala sekolah dalam 

melakukan manajemen perubahan karena keberhasilan suatu sekolah dapat 

dilihat dari kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan sumber daya 

manusia ada. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang juga 

mengharapkan hasil yang baik dari perkembangan kualitas sekolah. 

Bericara tentang manajemen perubahan suatu proses perencaaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Seorang pemimipin harus 

menjalankan proses tersebut dalam suatu perusahaan dengan gaya 

kepemimpinan yang dimilikinya. Caranya untuk mencapai suatu sasaran 

perusahaan, agar karyawan memeberikan kineja yang baik, itu tidak lepas 

peran dari seorang pemimpin untuk biasa mempertahankan kinerja 

karyawannya yang baik tersebut. Sifat yang dimilki seorang pemimpin yang 

bisa mengatur perusahaan dengan baik maka akan tercapai suatu kondisi kerja 

yang optimal. 

Berbicara tentang kepemimpinan kepala sekolah dibutuhkan kerja sama yang 

baik dengan pendidik dan berbagai pihak lainnya, khususnya kerja sama 

dengan pendidik yang mengajar agar dapat melakukan perubahan di 

lingkungan sekolah dan peningkatan kualitas belajar yang akan di berikan 

dengan peserta didik. Pihak sekolah harus dengan rutin mengembangkan 

perubahan manajemen, budaya sekolah dan kepemimpinan pembelajaran yang 

sesuai. 
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Gambar 3.  Kerangka pikir. 
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III . METODE PENELITIAN 

 

 

A.Jenis Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan dalam penelitian, penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan analisis pendekatan kualitatif. Hal ini berkenaan 

dengan mempertimbangkan data yang digambarkan berupa realita yang terjadi 

di tempat penelitian. 

 Menurut Moleong (2013: 6)  

Mendefinisikan bahwa penelitian yang dimaksudkan untuk memahami 

fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya 

seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan 

dengan menggunakan cara deskripsi yang disajikan dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

menggunakan berbagai metode alamiah.  

Menurut Sugiyono (2016: 15) “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data”. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

menyampaikan hasil dari suatu penelitian dari data-data ke dalam bentuk 

deskripsi atau kata-kata.   

Penelitian deskripsi kualitatif yang dilaksanakan pada  penelitian ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai gambaran 

terhadap kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen 

perubahan di SD Mawar Saron Bandar Lampung 
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Analisis data bersifat interaktif sehingga penelitian akan dilaksanakan mulai dari 

mencatat dan merangkum data yang didapat hingga menyimpulkan data tersebut 

secara terus menerus sampai menjadi hasil penelitian. 

Pengambilan sumber data dilakukan dengan cara purposive dan bersifat 

snowball sampling.  

Sugiyono (2016: 300) menyatakan bahwa: “Purposive ialah teknik pengambilan 

sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap 

paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti” . Snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama 

menjadi besar. 

Peneliti dapat menambah jumlah sumber data hingga dirasa cukup dan tidak 

menambah data baru lagi. Sejalan dengan pendapat Sugiyanto (2016: 303) yang 

menyatakan “penambahan sampel dihentikan manakala datanya sudah jenuh dan 

tidak menambah data baru lagi”. 

B. Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, pendidik, dan 

peserta didik di SD Mawar Saron. Kepala sekolah yang dijadikan subjek oleh 

peneliti adalah untuk memperoleh data mengenai kepemimpinan kepala 

sekolah dalam melakukan manajemen perubahan. Peneliti juga melakukan 

wawancara terhadap beberapa pendidik untuk memperoleh data mengenai 

kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan. 
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Peneliti juga akan melakukan observasi mengenai manajemen perubahan, 

budaya sekolah dan kepemimpinan pembelajaran berdasarkan kegiatan rutin 

yang diterapkan.  

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah manajemen perubahan yang di lakukan 

oleh kepala sekolah SD Mawar Saron. 

C.  Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Mawar Saron. Alasan peneliti melakukan 

penelitian di sekolah tersebut adalah karena SD tersebut adalah salah satu SD 

di Propinsi Lampung yang sangat pesat dalam hal perkembangan kualitas 

sekolah, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui apa yang dilakukan kepala 

sekolah SD tersebut sehingga dapat menjadi SD yang cocok jadi panutan bagi 

sekolah sekolah lainnya. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada saat semester genap 2018/2019 sampai 

selesainya penelitian. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

untuk penyusunan laporan. Arikunto (2014: 172), menyatakan bahwa “sumber 

data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka”. Bila 

dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat 

menggunakan data-data berikut : 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari subjek penelitian. 

Sugiyono (2016: 193) menyatakan bahwa “sumber data primer merupakan 

sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti”. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh peneliti  melalui kata-kata serta tindakan dengan 

cara melakukan pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait 

meliputi kepala sekolah, pendidik dan peserta didik berkaitan dengan 

kepimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan di SD 

Mawar Saron. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder digunakan dalam rangka mendukung pembahasan yang terdapat 

dalam penelitian. Sugiyono (2016: 193) menyatakan bahwa “data sekunder 

adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya 

melalui orang lain atau melalui dokumen”. Data sekunder meliputi dokumen 

profil sekolah, visi dan misi sekolah, tata tertib yang berlaku di sekolah, 

kegiatan-kegiatan rutin sekolah dan foto-foto yang berkaitan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan di SD 

mawar saron. 

Ditentukan bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 

pendidik, dan peserta didik. Dipilihnya kepala sekolah serta  pendidik sebagai 

sumber data ialah karena yang mengerti tentang kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meelakukan manajemen perubahan di sekolah ialah kepala sekolah yang 

membuat kebijakan serta dibantu para pendidik yang aktif mengarahkan dan 
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memantau perkembangan peserta didik dalam melakukan manajemen 

perubahan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Observasi 

Hal yang terpenting dalam mengumpulkan data menggunakan teknik 

observasi ialah kehadiran peneliti dan keterlibatannya dalam penelitian. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016: 310) “dalam 

observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian”. Peneliti 

mengamati secara langsung terhadap objek berupa kegiatan kepemimpinan 

kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan di SD mawar saron. 

Sugiyono  (2016: 311) juga mengemukakan observasi ini dapat digolongkan 

menjadi empat, yaitu: 

 1) Observasi yang pasif, 

 2) Observasi yang moderat,  

3) Observasi yang aktif, dan  

4) Observasi yang lengkap. 

 

Melalui pendapat tersebut, peneliti memilih observasi yang pasif, di mana 

peneliti datang mengamati tetapi tidak ikut terlibat kegiatan yang diamati. 

Observasi dimulai dari observasi deskripsi secara luas dengan melakukan 

secara umum situasi sosial yang terjadi di SD Mawar Saron. Tahap 

berikutnya yaitu melakukan observasi terfokus untuk menemukan kategori-
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kategori sesuai dengan subfokus penelitian. Semua hasil pengamatan dicatat 

sebagai rekaman pengamatan, yang selanjutnya dilakukan sebagai refleksi. 

2.Wawancara 

Kegiatan wawancara dalam penelitian berguna untuk mengetahui hal yang 

tidak tersirat saat observasi. Melalui wawancara, peneliti dapat bertanya 

langsung kepada narasumber dan akan mendapat data berupa kata-kata. 

Menurut  Sugiyono  (2016: 317), “wawancara adalah  pertemuan  dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga  dapat 

dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik  tertentu”. 

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dalam artian peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

untuk pengumpulan datanya. Wawancara yang dilakukan berdasarkan 

perjanjian agar tidak mengganggu kegiatan rutin informan. 

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, pendidik dan peserta didik 

dengan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi atau pendapat pendidik tentang kepemimpinan kepala 

sekolah dalam melakukan manajemen perubahan. Peneliti menggunakan 

buku catatan, alat perekam, dan kamera agar wawancara dapat terekam 

dengan baik. 

Hal-hal yang diwawancarai oleh peneliti yaitu kepemimpinan kepala sekolah 

dalam manajemen perubahan, budaya sekolah, dan kepemimpinan 

pembelajaran . Hal-hal yang diwawancarai tersebut sesuai dengan sub fokus 

penelitian. 

Tabel 4. Kisi-kisi Metode observasi, wawancara pada penelitian Study 

Deskrifptif  Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Melakukan 

Manajemen Perubahan di SD Mawar Saron. 
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NO Sub Fokus 

Penelitian 

Isi Metode Sumber 

KS/WKS Pendidik 

1. Kepemimpinan 

kepala sekolah 

dalam melakukan 

manajemen 

perubahan 

(Perencanaan) 

• Proses perencanaan 

manajemen 

perubahan.(perencanaa

n) 

• Kepala sekolah 

memiliki tanggung 

jawab membimbing 

guru dalam hal 

menyususn dan 

melaksanakan program 

pengajaran. 

Wawancara   ✓  

 

 

 

 

✓  

2. Kepemimpinan 

kepala sekolah 

dalam melakukan  

manajemen 

perubahan. 

(Pengorganisasian) 

• Strategi kepala sekolah 

dalam 

(pengorganisasian ) 

• Kepala sekolah dalam 

melakukan pengelola 

untuk tenaga pendidik. 

Wawancara  

 

 

 

 

Observasi 

✓  

 

 

 

✓  

 

3. Kepemimpinan 

kepala sekolah 

dalam melalukan 

manajemen 

perubahan 

(Pelaksanaan) 

• Proses kepala  sekolah  

dalam melakukan 

(pelaksanaan)  

• Kepala sekolah dalam 

pelaksanaan yaitu 

menjalankan tugas apa 

yang sudah di 

rencanakan 

Wawancara  

  

✓  

 

 

✓  

4 Kepemimpinan 

kepala sekolah 

dalam melakukan 

manajemen 

perubahan 

(Pengawasan) 

• Kepala sekolah sebagai 

pemimpin memberi 

awasan kepada bawahan 

• Kepala sekolah 

mengontrol dan 

mempertahakan supaya 

apa yang sudah 

direncanakan tidak 

bertahan sebentar saja. 

Wawancara  

 

 

 

 

 

 ✓  
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2.Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara, sehingga data yang didapat akan lebih dipercaya jika didukung 

oleh foto-foto serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan kegiatan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan. 

Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. 

Menurut Arikunto (2014: 201) “dari metode dokumentasi akan didapatkan data 

yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan”. Metode dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan jumlah peserta didik, visi 

dan misi sekolah, kegiatan-kegiatan rutin sekolah dan foto-foto yang berkaitan 

dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan 

di SD Mawar Saron Bandar Lampung. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri atau 

anggota tim peneliti. Sugiyono (2016: 400). “peneliti membutuhkan alat bantu 

guna menyimpan data dan informan yang didapat dari sumber data dalam 

penelitian. Alat bantu tersebut juga dapat digunakan sebagai bukti telah 

dilakukannya penelitian dan pengambilan data”. 

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pedoman Wawancara: sebagai pedoman untuk melakukan wawancara 

dengan narasumber mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam 

melakukan manajemen perubahan. 
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2. Lembar Observasi: untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai 

kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan 

dalam benttuk tertulis.  

3. Dokumentasi: untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan 

dalam bentuk file seperti foto maupun video. 

G. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Sehingga, pengumpulan data penelitian kualitatif 

disertai dengan menulis, mengedit, mereduksi dan menyajikan hasil 

pengamatan dan wawancara. Menurut Sugiyono (2016: 335), “bahwa analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain secara sistematis sehingga mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskripsi 

kualitatif. Teknik analisis deskripsi kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan 

data secara mendalam (melalui observasi, wawancara dan dokumentasi), 

menganalisis data tersebut hingga menyusun laporan. 

Saat melakukan wawancara, penulis sudah mulai menganalisis jawaban dari 

informan. Peneliti akan terus mengajukan pertanyaan hingga peneliti merasa 

telah mendapatkan data yang cukup dan kredibel. Miles and Huberman dalam 

Sugiyono (2016: 337), mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data 
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kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyaono (2016: 337), “terdapat 

beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam analisis data secara interaktif 

yang dimulai dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 

dan menarik kesimpulan/ verifikasi (clonclusions drawing/verifying)”. Proses 

analisis tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar. Diagram Komponen dalam Analisis Data 

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 338) 

a. Pengumpulan Data (data collection) 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Data yang diperoleh dapat 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

b. Reduksi Data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal 

penting, mengambil hal-hal yang sesuai dengan tema yang diteliti dan 

membuang hal yang tidak diperlukan. 

c. Penyajian Data (data display)  
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Data telah dikategorikan kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk 

menginterpretasi data secara sistematis, selanjutnya dianalisis dan ditarik 

kesimpulan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data dipaparkan dalam 

teks naratif dan dirancang untuk menggabungkan informasi secara tersusun 

sehingga lebih mudah dipahami. 

d. Penarikan Kesimpulan (verification) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru berupa 

deskripsi atau gambaran tentang objek yang sebelumnya belum ada dan 

masih samar, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

 

H.  Keabsahan Data 

Data hasil penelitian akan lebih baik dicek kembali kebenarnya. Menurut 

Meleong (2013: 326), “agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan 

maka diperlukan pengecekan data, apakah data yang disajikan valid atau 

tidak, maka diperlukan teknik keabsahan data”. Apabila peneliti sudah 

memastikan keabsahan data tersebut, peneliti dapat memiliki kepercayaan diri 

untuk mempertanggungjawabkan data hasil penelitiannya. 

Peneliti menggunakan uji credibility, untuk menguji keabsahan data.  

Menurut Sugiyono (2016: 366), “uji keabsahan data penelitian kualitatif 

meliputi uji credibility (validasi internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas)”.  
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Menurut Sugiyono (2016: 368). “uji credibility merupakan kepercayaan pada 

kebenaran data hasil penelitian. Uji credibility dapat dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi 

dengan teman, analisis kasus negatif, dan member check, sehingga tingkat 

kepercayaan penemuan dapat dicapai”.  

Peneliti akan menguji kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi, 

Willam Wiersma dalam Sugiyono (2016: 372) menjelaskan bahwa 

“triangulasi merupakan cara pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu”.  

Triangulasi terbagi menjadi beberapa macam, antara lain triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan dua 

macam triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

a. Triangulasi Teknik 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, lalu dicek kembali menggunakan 

data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi. Menurut Sugiyono 

(2016: 330), “triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 

data yang sama”. Triangulasi teknik yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah antara observasi, wawancara dan dokumentasi. Uraian 

triangulasi teknik dapat diilustrasikan seperti gambar. 
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Gambar. Skema Triangulasi Teknik 

Sumber: Sugiyono (2016: 331) 

b. Triangulasi Sumber 

Menurut Sugiyono (2016: 330), “triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari  sumber  yang  berbeda-beda  dengan  teknik yang 

sama”. 

 

 

Gambar Triangulasi sumber 

  Sumber: Sugiyono (2016: 331) 

 

I. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap: pra penelitian, tahap penelitian, dan tahap 

analisis data. Langkah-langkah dari setiap tahap tersebut sebagai berikut: 

 

 

” 

 

. 

 

Wawancara 

 

A 

 

B 

 

C 

 

Observasi 

Partisipatif 

Wawancara 

Mendalam 

Dokumentasi 

Sumber 

Data Sama 
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1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan dilaksanakan pada Bulan November 2018 dan memiliki 

enam tahapan yakni : 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Melakukan wawancara pendahuluan terhadap kepala sekolah SD Mawar    

Saron. 

c. Menentukan SD Mawar Saron untuk dijadikan tempat penelitian secara 

formal, peneliti meminta izin melalui kunjungan dan surat resmi kepada 

kepala SD Mawar Saron. 

d. Peneliti melakukan orientasi lapangan 

e. Memilih dan memanfaakan informan yang berguna sebagai pemberi 

informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian yang diperlukan seperti pedoman 

wawancara, observasi, alat tulis dan alat untuk   dokumentasi. 

2. Tahap Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Januari-

Februari 2019. Tahap ini terbagi atas tiga langkah yaitu : 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. Pada tahap ini peneliti 

melihat dan memahami subjek yang ada pada latar penelitian untuk 

mengetahui data yang harus dikumpulkan sehingga peneliti dapat 

mempersiapkan diri dalam menyediakan alat pengumpulan data. 

b. Memasuki lapangan. Peneliti mengawalinya dengan membuat permohonan 

izin kepada kepala sekolah dan dewan pendidik untuk melakukan 
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pengumpulan data. Berpartisipasi secara pasif dalam kegiatan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan. 

Peneliti akan berpartisipasi secara pasif untuk mengetahui manajemen 

perubahan, budaya sekolah dan kepemimpinan pembelajaran. Selain itu, 

peneliti juga melakukan pengumpulan data. Tahap ini merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah memperoleh data. 

 

3. Tahap Analisis Data 

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah tahap analisis data. Dalam 

tahapan ini, peneliti akan melakukan serangkaian proses analisis data 

kualitatif sampai interpretasi data-data yang telah diperoleh. Peneliti 

melakukan analisis data dengan langkah reduksi data, data, dan 

kesimpulan/verifikasi. Tahap analisis data dilakukan selama bulan Maret 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V.KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam 

manajemen perubahan di SD Mawar Saron ,dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan 

(perencanaan). 

Perencanaan perubahan yang telah direncanakan kepala sekolah di SD 

Mawar Saron adalah dalam melakukan perencanakan  perubahan yang 

menyangkut kualtias pembelajaran dan keunggulan tetapi tetap berpegang 

teguh pada visi dan misi dari sekolah SD Mawar Saron. Untuk mencapai hal 

diinginkan. 

 

2. Kepempinan kepala sekolah dalam manajemen perubahan 

(pengorganisasian ) 

Pengorganisasian yang dilakukkan oleh kepala sekolah SD Mawar Saron 

untuk melakukan pengorganisasian perubahan adalah, kepala sekolah  harus 

menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang 
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diperlukan,termasuk manusia,sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

 

3. Kepimpinan kepala sekolah dalam manajemen perubahan (penggerak). 

Proses pelaksaan yang dilakukan oleh kepala sekolah Di SD Mawar saron 

adalah dalam melakukan penggerak perubahan sudah tercapai dengan 

penetapan visi misi dan tujuan perubahan yang sudah di sosialisasikan pada 

seluruh anggota yang ada di sekolah SD Mawar Saron 

 

4. Kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen  perubahan (pengawasan) 

Pengawasan perubahan yang telah dilaksanakan kepala sekolah SD Mawar 

Saron dalam melakukan pengawasan  perubahan, dimana kepala sekolah 

mengelola peroses perubahan merupakan inti dari manajemen perubahan, 

dimana suatu konsep perubahan sebgaus apapun apabila tidak dibarengi 

dengan pengelolaan manajerial. Untuk itu manajemen harus dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab untuk mengarah pada pencapaian tujuan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

memberikan saran kepada: 

1. Bagi Peserta Didik 

Sebaiknya peserta didik lebih termotivasi dalam belajar dalam perubahan 

kondisi sekolah. 
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2. Bagi Pendidik 

Pendidik sebaiknya menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan antara 

kepemimpinan kepala sekolah yang sedang menjabat dengan yang 

sebelumnya. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan kealitas sekolah, lingkungan sekolah dan kualitas belajar. 

4. Bagi peneliti  

Sebaiknya dan seharusnya sebagai penambah dan ilmu pengetahuan 

peneliti mengenai manajemen perubahan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah serta menambah wawasan mengenai keadaan sebenarnya. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Seharunyya menambah wawasan bagi peneliti lain mengenai 

kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan manajemen perubahan. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan  bagi peneliti lain untuk 

penelitan selanjutnya, disarankan kepada peneliti lain sebaiknya untuk 

mengembangkan kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan 

manajemen perubahan secara spesifik. 
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