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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia dewasa untuk 

mengembangkan kemampuan anak melalui bimbingan, mendidik, dan latihan untuk 

peranannya di masa depan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan proses 

memberdayakan atau mengembangkan semua talenta (bakat) anak, mewujudkan 

potensi kreatif dan tanggung jawab kehidupan, termasuk tujuan pribadinya.1  

Tujuan pendidikan ialah perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi pada 

peserta didik setelah mengalami proses pendidikan. Perubahan itu antara lain 

perubahan pada tingkah laku individu, kehidupan pribadi individu maupun kehidupan 

masyarakat dan alam sekitarnya di mana individu itu hidup.2 Sebagaimana   Undang-

Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan 

Umum, Dasar, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 3, yang berbunyi:  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

                                                           
1Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), Cet ke-

1, h. 120. 

 
2Binti Maunah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), Cet  ke-1, h. 9. 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.3  

 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional di atas, dapat dikatakan bahwa 

ketercapaian tujuan pendidikan nasional dimanifestasikan dengan perubahan pribadi 

peserta didik dengan segala aspeknya, meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

Tencapainya perubahan pribadi peserta didik dengan segala aspeknya maka 

diperlukan adanya lembaga pendidikan Islam, baik formal ataupun non formal, yang 

mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perkembangan dan pembentukan 

kepribadian peserta didik tersebut, karena hampir semua kegiatan yang ada di lembaga 

pendidikan Islam pada akhirnya ditujukan untuk membantu peserta didik 

mengembangkan potensi dirinya. Upaya itu akan optimal jika peserta didik sendiri 

secara aktif berupaya mengembangkan diri, sesuai dengan program-program yang 

dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam.4  

Keberhasilan suatu sekolah dalam menjalankan proses pendidikan yang 

berkualitas sering diidentikkan dengan keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola 

segala sumber daya yang ada. Satu di antara sumber daya tersebut adalah sumber daya 

manusia yaitu guru dan karyawan yang mampu menghasilkan output yang berkualitas, 

                                                           
3Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Undang-undang Republik 

Indonesia;  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta, 2006), h. 8. 

  
4Hasbullah, Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap 

Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), Ed. 1, h. 121.  
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peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas proses pendidikan secara keseluruhan. 

Dalam mengelola SDM tidak terlepas dengan kepemimpinan kepala sekolah. 

Kepemimpinan pada dasarnya merupakan suatu cara bagaimana seorang 

pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan mengendalikan bawahannya 

dengan cara-cara tertentu, sehingga bawahan dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya 

secara efektif dan efisien. Fungsi pemimpin adalah memudahkan pencapaian tujuan 

secara koperatif di antara para pengikut dan pada saat yang sama menyediakan 

kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi mereka. Seorang pemimpin 

antara yang satu dengan yang lain berbeda baik pengalaman, pendidikan, kondisi 

lingkungan, pribadi dan lain sebagainya. Karena itu situasi dalam menetapkan dan 

menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi terutama 

dalam konteks pengambilan keputusan adalah menjadi penting melihat situasi dan 

kondisi dimana kepemimpinan itu berlangsung.5 

Allah berfirman pada Q.S Shaad ayat 26, sebagai berikut. 

ِليفاًة ِف اْْلاْرِض فااْحُكم باْْيا النااِس ِِبْلْاقِ  واَلا ت اتاِبِع اْْلاواى ف اُيِضلا  كا عان َيا دااُووُد ِإَّنا جاعاْلنااكا خا

ِبيِل اّللاِ  اٌب شاِديٌد ِباا ناُسوا ي اْوما اْلِْساابِ سا ُْم عاذا ِبيِل اّللِا ْلا (٢٦)  ِإنا الاِذينا ياِضلُّونا عان سا  

Ayat di atas memberikan gambaran kepada setiap pemimpin untuk senantiasa 

memberikan keputusan dengan adil dan benar, tidak menuruti hawa nafsu, sehingga 

                                                           
5Syaiful  Sagala,  Adminstrasi  Pendidikan Kontemporer  (Bandung:  CV  Alfabet, 2009), h.150 
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keputusan itu dapat menjunjung kelancaran kinerja sebuah organisasi tertentu dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Relevansinya dalam kepemimpinan di madrasah 

adalah dituntut untuk memainkan peranannya sebagai pemimpin dengan baik dan 

benar, serta sesuai prosedur yang mengaturnya. 

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam formal sudah 

seharusnya memiliki mekanisme yang mampu mengatur para peserta didik sedemikian 

rupa agar transformasi peserta didik menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan 

pendidikan dapat tercapai sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan berlangsung 

secara efektif dan efisien. 

Kepala madrasah sebagai pemimpin akan sering sekali mengambil keputusan. 

Pengambilan keputusan yang tepat merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi terciptanya madrasah yang efektif. Pengambilan keputusan yang 

melibatkan warga madrasah secara langsung, akan meningkatkan kepedulian serta rasa 

memiliki terhadap madrasah dan program-programnya. Peningkatan rasa memiliki ini 

akan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab, kepedulian, dan komitmen warga 

madrasah terhadap madrasahnya. 

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan 

dalam pengambilan keputusan kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banua 

Rantau. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banua Rantau adalah salah satu lembaga 

pendidikan formal tingkat dasar yang bercirikan agama Islam dan berstatus swasta di 

bawah naungan Kementerian Agama yang beralamat di Jalan Merdeka RT. 03, Desa 

Banua Rantau, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten hulu Sungai Tengah, 
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Provinsi Kalimantan Selatan, beliau adalah satu-satunya kepala madrasah wanita yang 

menjabat sebagai kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banua Rantau sejak madrasah 

didirikan. beliau adalah sosok seorang pemimpin wanita yang sangat dihormati, 

berwibawa dan beliau sangat ramah. Hal ini ditunjukkan dengan tindakannya untuk 

mengambil suatu keputusan dan mempertahankan keputusannya. Meskipun 

kepemimpinan perempuan di Indonesia masih dianggap rendah, namun beliau mampu 

membuktikan dengan kinerjanya. 

Sehingga beranjak dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian secara lebih mendalam mengenai gaya kepemimpinan dalam pengambilan 

keputusan kepala sekolah, dari itulah penulis mengadakan penelitian dengan judul 

“Gaya Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah di Madrasah 

Ibtidaiyah Swasta Banua Rantau”. 

 

B. Definisi Operasional 

Menghindari dari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang tidak 

dikehendaki dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa penjelasan 

istilah dalam lingkup pembahasan yang erat kaitannya dengan judul penelitian sebagai 

berikut. 

1. Gaya Kepemimpinan 
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Gaya artinya kesanggupan untuk berbuat baik, kekuatan, sikap,gerakan, 

tingkah laku, ragam (cara rupa, bentuk), sikap yang elok, gerak gerik yang bagus.6 

Sedangkan Gaya kepemimpinan (Style) ialah cara pemimpin membawa diri sebagai 

pemimpin, cara ia berlagak, dan tampil dalam menggunakan kekuasaannya.7 Gaya 

kepemimpinan adalah ciri seoarang pemimpin melakukan kegiatannya dalam 

membimbing, mengarahkan, mempengaruhi, menggerakan para pengikutnya dalam 

rangka untuk mencapai tujuan.8 

Gaya kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan dan 

kecondongan yang sering muncul. Kecederungan di sini pun dimaksudkan untuk 

menegaskan bahwa gaya kepemimpinan disini diketahui melalui observasi yang dapat 

menggambarkan gaya kepemiminan kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Swasta 

Banua Rantau. 

2. Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan adalah proses pemecahan masalah dengan menentukan 

pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. 9 

3. Kepala Sekolah 

                                                           
6Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka , 

2005), h. 340. 

  
7 J. Riberu, Dasar-Dasar Kepemimpinan, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 7 
8 Pandji Anoraga, Psikologi Kepemimpinan,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003),h. 7. 
9Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: PT Ciputat Press, 2005), h. 48.  
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Kepala sekolah adalah kemampuan seorang tenaga fungsional guru yang diberi 

tugas tambahan untuk memimpin sebuah sekolah, untuk menggerakkan segala sumber 

daya yang ada pada sebuah madrasah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

4. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banua Rantau 

Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banua Rantau adalah salah satu lembaga 

pendidikan formal tingkat dasar yang bercirikan agama Islam dan berstatus swasta di 

bawah naungan Kementerian Agama yang beralamat di Jalan Merdeka RT. 03, Desa 

Banua Rantau, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten hulu Sungai Tengah, 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

Sesuai dengan uraian dalam definisi operasional maka yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah gaya kepemimpinan yang sering dilakukan oleh kepala sekolah di 

Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banua Rantau, Penelitian ini ingin mengetahui gaya 

kepemimpinan dalam pengambilan keputusan kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Swasta Banua Rantau. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang jadi 

pokok permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di 

Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banua Rantau? 
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2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan dalam pengambilan 

keputusan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banua Rantau?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam pengambilan 

keputusan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banua Rantau 

2. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan 

dalam pengambilan keputusan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banua Rantau 

 

E. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa hal mendasar yang menjadi alasan penulis memilih judul ini. 

Alasan tersebut antara lain, adalah: 

1. Karena kepemimpinan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam 

dunia pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. 

2. Karena jika gaya pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang sesuai 

dengan lembaga pendidikan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan 

madrasah. 

3. Penulis ingin mengetahui secara jelas mengenai gaya kepemimpinan 

pengambilan keputusan dalam pendidikan. Oleh sebab itu, penulis sangat 

tertarik untuk mengangkat permasalahan ini. 
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F. Signifikansi Penelitian 

Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, hasil penelitian ini nantinya 

diharapkan dapat memberikan manfaat maupun informasi secara lengkap, baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Aspek Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dan menambah khazanah ilmu 

pengetahuan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terutama Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam (MPI). 

b. Menjadi bahan informasi bagi para pendidik terutama Kepala Sekolah. 

c. Bahan kajian lebih lanjut bagi para peneliti sejenis. 

2. Aspek Praktis 

a. Dosen 

Bahan informasi bagi dosen-dosen yang mengajar khususnya di jurusan MPI 

UIN Antasari Banjarmasin untuk lebih memberikan pandangan bahwa gaya 

kepemimpinan dalam pengambilan keputusan sangatlah pentimg. 

b. Mahasiswa 

Bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa MPI UIN Antasari Banjarmasin 

untuk lebih memahami dan mengenali aspek manajemen kepala sekolah terutama 

tentang gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Sebagai calon kepala sekolah 

yang akan sering mengambil keputusan nantinya. 

c. Kepala Sekolah 
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan perbaikan di sekolah dalam 

pengambilan keputusan. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui apakah ada yang 

melakukan penelitian guna mengetahui hal-hal yang relevan dengan penelitian ini. 

Sejauh ini penulis telah menemukan skripsi yang mengkaji dan meneliti tentang 

pengambilan keputusan kepala sekolah. Tetapi judul yang sama persis tidak penulis 

temukan. Penulis tertarik untuk mengkajinya pada beberapa judul yang terdahulu yaitu 

sebagai berikut. 

 

Tabel I.  Orisinalitas Penelitian 

No. 
Nama/ Judul 

Skripsi 
Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

1. Shofiyati, 

Hubungan 

Pengambilan 

Keputusan 

Kepala Madrasah 

dengan 

Peningkatan 

Kualitas Guru di 

MTs Nuruz 

Zaman Mrawan 

Kecamatan 

Mayang 

Kabupaten 

Jember Tahun 

Pelajaran 

2011/2012, 2012, 

STAIN Jember 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel 

pengambilan 

keputusan  

Penelitian ini 

menggunakan 

hubungan 

pengambilan 

keputusan kepala 

madrasah dengan 

peningkatan 

kualitas guru, 

penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif dan 

analisis data 

dengan chi kwadrat 

Berdasarkan 

kesimpulan 

yang peneliti 

lakukan. 

Penelitian yang 

akan peneliti 

lakukan 

memiliki 

perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

telah dilakukan 

peneliti lain 

sebelumnya. 

Penelitian ini 

lebih mengarah 

kepada 



11 

2. Hamdan 

Syamsudin, 

Peranan Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Pendidikan Bagi 

Kepala Sekolah 

Dalam 

Pengambilan 

Keputusan di 

SMP Islam Al-

Falaah Sawah 

Baru ,2016, 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel 

pengambilan 

keputusan 

serta 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

deskriptif 

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

mengetahui 

bagaimana sistem 

informasi 

manajemen 

pendidikan 

berperan terhadap 

pengambilan 

keputusan yang 

dilakukan oleh 

kepala sekolah 

 

mengetahui 

gaya 

pengambilan 

keputusan 

kepala sekolah 

di Madrasah 

Ibtidaiyah 

Swasta Banua 

Rantau 

3. Anita Supita sari, 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional 

Terhadap Tingkat 

Kompetensi 

Dalam 

Pengambilan 

Keputusan di 

Kalangan Kepala 

Sekolah, 2010, 

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel 

pengambilan 

keputusan 

Penelitian ini 

menggunakan 

pengaruh 

kecerdasan 

emosional terhadap 

tingkat kompetensi 

dalam pengambilan 

keputusan di 

kalangan kepala 

sekolah dan 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

sedangkan 

penelitian saya 

untuk mengetahui 

gaya pengambilan 

keputusan kepala 

sekolah   
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H. Sistematika Penulisan 

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan, tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi 

operasional, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, 

sistematika penulisan. 

Bab II Teoritis berisi tentang gaya pengambilan keputusan kepala sekolah 

Bab III Metode penelitian, tentan jenis dan pendekatan, metode penelitian, 

subjek daan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan dan analisis data, prosedur penelitian, jadwal dan waktu penelitian. 

Bab IV Laporan hasil penelitian, yang berisikan gambaran singkat lokasi 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 

Bab V Penutup memuat tentang pokok-pokok pikiran berupa simpulan sebagai 

jawaban rumusan masalah dan sejumlah harapan penulis dalam bentuk saran-saran. 


