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Abstraksi :
Baik buruknya proses pendidikan di suatu sekolah banyak ditentukan oleh gaya
kepemimpinan kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan orang yang
berperan penting dalam mengatur aktivitas proses belajar mengajar dan kepala
sekolah juga bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan segala jenis dan
bentuk peraturan atau tata tertib yang harus dilaksanakan baik oleh guru maupun
siswa. Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 3 Tangerang yang
bertujuan untuk mengetahui gambaran gaya kepemimpinan kepala sekolah
SMA
Muhammadiyah 3 Tangerang, faktor-faktor yang menyebabkan
kepemimpinan subjek, cara mengembangkan gaya kepemimpinan subjek.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan karakteristik
subjek adalah seorang
kepala sekolah yang ber jenis kelamin pria .
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dan
observasi maka diperoleh gaya kepemimpinan pada kepala sekolah SMA
Muhammadiyah 3 Tangerang tersebut adalah gaya kepemimpinan executive
dimana memiliki ciri-ciri memberikan semangat yang tinggi kepada bawahan
dengan contoh moral yang tinggi, mempertahankan orang lain sesuai dengan
sifat masing-masing dan memandang orang sebagai teman kerja yang penting,
dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang baru dan memandang konflik
sebagai hal yang wajar. Faktor-faktor yang menyebabkan gaya kepemimpinan
subjek seperti itu adalah adanya keinginan subjek sebagai pemimpin untuk
memberikan contoh kepada bawahan agar bawahan dapat meniru apa yang
telah subjek lakukan, apabila bawahan memiliki loyalitas kinerja yang baik,
maka subjek akan mempertahankan orang tersebut sesuai sifat dan kemampuan
masing-masing dan sehingga subjek tidak lagi menganggapnya sebagai
bawahan tetapi sebagai teman kerja yang penting. Selain itu faktor lainnya
adalah subjek memiliki pengetahuan yang luas, karena saat ini subjek masih
meneruskan kuliah S2. Memiliki sifat yang adil dan ramah, karena subjek tidak
membedakan bawahan dari sudut manapun, memiliki orientasi masa depan dan

memiliki sifat sebagai guru. Cara mengembangkan gaya kepemimpinan subjek
adalah subjek memberikan semangat ke bawahannya dengan cara memberikan
contoh yang baik, agar bawahan dapat melihat atau meniru apa yang telah
subjek lakukan, dapat berkomunikasi yang baik meskipun dengan orang lain
dan memandang konflik sebagai suatu hal yang wajar karena dimanapun
perbedaan pendapat pasti terjadi, serta subjek mencari solusi yang baik untuk
menyelsaikan perbedaan pendapat tersebut. Oleh karena itu dengan hasil
penelitian ini maka penulis memberikan saran, agar subjek mempertahankan
dan meningkatkan gaya kepemimpinan tersebut untuk mendapatkan hasil yang
maksimal dalam peningkatan jumlah siswa, memberi kesempatan kepada guru
dan staf administrasi untuk mengikuti workshop atau training yang sesuai tugas
atau jabatan. Kepada guru dan staf administrasi disarankan kerjasama yang baik
selama ini dipertahankan dan ditingkatkan agar prestasi yang telah didapat tetap
terjaga, meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pendidikan, agar prestasi siswa
tetap dipertahankan.

