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ABSTRAK

Dede Redyanto, NIM 13 01 01 03 040. “Gaya kepemimpinan Kepala Madrasah
dalam Pengembangan Madrasah di MAN 1 Konawe Selatan”. Fakultas
Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam,
Melalui Bimbingan Bapak La Hadisi, S.Ag.,M.Pd.I

Skripsi ini membahas tentang gaya kepemimpinan kepala Madrasah dalam
pengembangan Madrasah di MAN 1 Konawe Selatan. Dengan rumusan masalah.
Bagaimana gaya kepemimpinan kepala Madrasah di MAN 1 Konawe Selatan dan
bagaimana kepemimpinan kepala Madrasah dalam pengembangan Madrasah
MAN 1 Konawe Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala
Madrasah dan untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala Madrasah dalam
pengembangan Madrasah di MAN 1 Konawe Selatan. Jenis penelitian yang
dilakukan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa gaya kepemimpinan kepala
Madrasah yang cenderung demokratis di MAN 1 konawe selatan yang
mengutamakan asas kerjasama. Secara fisik pengembangan MAN 1 Konawe
Selatan pada tahun ini sudah membangun sarana dan prasarana Madrasah.
Sedangkan pengembangan untuk non fisik di MAN 1 Konawe Selatan telah
mengikuti perlombaan olahraga dan sains. Sehingga gaya kepemimpinan kepala
Madrasah dalam mengembangkan Madrasah di MAN 1 Konawe Selatan adalah
menganjurkan kepada guru-guru agar mengikuti pelatihan-pelatihan, maupun
semirar-seminar pendidikan karena dengan mengikuti pelatihan maupun seminar-
seminar guru, akan lebih paham dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang
guru, memberikan kesempatan kepada sebagian guru-guru untuk melanjutkan
studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Pengembangan Madrasah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan

untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya

manusia. Arah pendidikan tersebut dituangkan dalam kebijakan pemerintah

melalui Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional1. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya manusia Indonesia

mampu berperan aktif sebagai agen pembaharuan serta pengembangan kehidupan

nasional manupun internasional. Untuk itu upaya meningkatkan kualitas

pendidikan sangat penting dilakukan oleh setiap penyelenggara pendidikan.

Sebagai upaya yang bukan saja membuahkan manfaat besar, pendidikan

juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sering dirasakan belum

memenuhi harapan. Hal itu disebabkan banyak lulusan pendidikan formal yang

belum dapat memenuhi kriteria tuntutan lapangan kerja yang tersedia apalagi

menciptakan lapangan kerja baru sebagai persentase penguasaan ilmu yang

diperolehnya dari lembaga pendidikan. Kondisi ini merupakan gambaran

rendahnya kualitas pendidikan.

Banyak faktor yang turut mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan.

Apabila dilihat sebagai suatu sistem maka faktor yang mempengaruhi kualitas

1 Undang-undang republik indonesia no. 20 tentang sisdiknas (Bandung: Fokusmedia,
2003), h 139

1
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pendidikan tersebut, Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan

Madrasah adalah kinerja guru. Kinerja guru dimaksud adalah hasil kerja guru

yang terlihat dalam cara merencanakan, melaksanakan dan menilai proses belajar

mengajar (PBM) yang intensitasnya dilandasi oleh etos kerja, serta disiplin

profesional guru dalam proses pembelajaran. Kinerja adalah hasil kerja yang

secara kualitas dan kuantitas dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Guru merupakan tenaga edukatif yang berperan menjalankan tugasnya

dengan kompetan dan profesional, tidak hanya melakukan pengajaran atau

mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga dituntut untuk mampu memberi

bimbingan, keteladanan, pelatihan pada para peserta didik dan pengabdian pada

masyarakat serta melakukan tugas-tugas administratif lainnya. Moh. Uzer Usman

mengemukakan bahwa tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar

dan melatih. Mendidik artinya meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup.

Mengajar artinya meneruskan atau mentansfer dan menegmbangkan ilmu

pengetahuan, sedangkan melatih adalah mengembangkan keterampilan pada

siswa2.

Kepala Madrasah merupakan motor penggerak bagi semua sumber daya

Madrasah dituntut untuk mampu menggerakkan guru secara efektif, membina

hubungan baik antar warga agar terciptanya susana kondusif, bergairahkan,

produktif dan kompak serta mampu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan

pengevaluasian terhadap berbagai kebijakan dan perubahan yang dilakukan secara

2
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Propesional, (Bandung,Remaja Rosdakarya, 2006), h. 25
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efektif dan efisien yang semua diarahkan untuk menghasilkan produk atau lulusan

yang berkualitas.

Efektivitas kepemimpinan kepala Madrasah tergantung pada sejauhmana

kepala Madrasah tersebut dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai.

Danim mengemukakan terdapat empat gaya kepemimpinan yang akan
ditampilkan pimpinan dengan bawahan dalam proses kepemimpinannya,
yakni pemimpin yang direktif (megarahkan), Suportive (membantu),
Partisipatif (partisipasi) dan Goal orientede (berorisntasi pada prestasi).
Efektif tidaknya gaya kepemimpinan tersebut tergantung pada sejauhmana
gaya kepemimpinan tersebut beradaptasi dengan kematangan (maturity)
bawahan.3

Disamping kepemiimpinan kepala Madrasah faktor lain yang

mempengaruhi kinerja guru adalah motivasi kerja. Di duga munculnya motivasi

kerja yang baik dari guru akan melahirkan kinerja yang baik pula. Motivasi adalah

proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang akibat adanya interaksi antara

sikap, kebutuhan, keputusan dan persepsi seseorang dengan lingkungannya.

Motivasi kerja adalah suatu dorongan mental yang muncul dari dalam dan dari

luar diri guru untuk melaksanakan tugas.

Motivasi merupakan kekuatan potensial yang ada pada diri seseorang

manusia yang dapat dikembangkan sendiri atau oleh sejumlah kekuatan luar yang

pada intinya sekitar imbalan material dan non material, yang dapat mempengaruhi

hasil kinerja secara positif atau negatif, hal mana sangat tergantung pada situasi

dan kondisi yang dihadapi orang bersangkutan. Motivasi atau dorongan dapat

mempengaruhi prilaku seseorang dan prilaku akan menimbulkan aktivitas

sedangkan aktivitas dapat mengarah untuk pencapaian suatu tujuan. Disamping

3
Danim, Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok, (Jakarta, PT Rineeka Cipta, 2006), h.

46
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dorongan atau motivasi dari diri guru itu sendiri kepala Madrasah sebagai seorang

pemimpin dituntut untuk mampu memberikan prilaku yang mendorong guru

tersebut dapat bekerja dengan optimal.

Peningkatan kerja guru dalam bekerja dapat melalui gaya kepemimpinan

kepala Madrasah. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah motivasi

kerja dan kinerja guru yang masih rendah. Oleh karena itu kepala Madrasah harus

mampu meningkatkan motivasi dan kinerja guru salah satunya yaitu dengan

memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dan memberikan teguran

atau hukuman kepada guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dilokasi penelitian, diketahui

bahwa gaya kepemimpinan kepala Madrasah belum terlaksana dengan baik hal ini

terbukti misalnya dalam menetapkan suatu keputusan masih dapat dipengaruhi

oleh guru tertentu sehingga hasil keputusan yang di buat sebagian guru kurang

setuju, begitu juga dengan motivasi guru yang kurang semangat dalam

melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran sehingga ada beberapa guru yang

masih menggunakan pengalamannya sehingga tidak mempersiapkan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan silabus, dan kinerja guru yang kurang

disiplin seperti tidak tepat waktu dalam mengajar, hubungan sesama guru kurang

kompak dan kedisiplinan guru masih kurang. (Hasil observasi di MAN 1 Konsel

pada tanggal 25 Januari 2017)

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengadakan

sebuah penelitian dengan judul “gaya kepemimpinan kepala Madrasah dalam

pengembangan Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan”.
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B. Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus dalam penelitian ini

didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang gaya kepemimpinan kepala

Madrasah dalam pengembangan Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe

Selatan.

C. Rumusan Masalah :

Secara lebih rinci pokok masalah diatas dapat dirumuskan dalam bentuk

pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala Madrasah di Madrasah Aliyah

Negeri 1 Konawe Selatan ?

2. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala Madrasah dalam

pengembangan Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe

Selatan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami

deskripsi dari rumusan masalah, dengan demikian yang menjadi tujuan pada

penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis gaya kepemimpinan kepala Madrasah di

Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan.

2. Untuk menganalisis gaya kepemimpinan kepala Madrasah dalam

pengembangan Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe

Selatan.
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E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat

memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah khasanah keilmuan dalam hal gaya kepemimpinan

kepala Madrasah dalam pengembangan Madrasah di Madrasah

Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan agar Madrasah dapat berfungsi

dan berkembang menuju perubahan yang lebih baik.

b. Menjadi acuan atau pedoman bagi kepala Madrasah dalam

meningkatkan kinerja guru agar penerapannya dapat berjalan

dengan baik.

c. Menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang penelitiannya

memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil

penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta

meningkatkan  kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah.

b. Sebagai tambahan khasanah ilmu penetahuan di Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Kendari.

c. Sebagai bahan informasi bagi pelaksana pendidikan dan

masyarakat, khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe

Selatan dalam proses pengembangan Madrasah di Madrasah Aliyah

Negeri 1 Konawe Selatan.
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F. Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi istilah menurut penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan

Gaya kepemimpinan dalam penelitian ini adalah bentuk

kepemiminan yang digunakan oleh kepala Madrasah dalam

mengembangkan Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe

Selatan.

2. Pengembangan Madrasah

Pengembangan Madrasah dalam penelitian ini adalah usaha-usaha

yang dilakukan oleh kepala Madrasah dalam memajukan atau

meningkatkan sumber daya Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1

Konawe Selatan.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Kontribusi Gaya Kepemipinan Kepala Madrasah
1. Pengertian Kontribusi

Secara etimologis, sebagai mana yang disebutkan dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, kontribusi diartikan sebagai “sumbangan”1. Merujuk pada

makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi

merupakan daya dukungan atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang

memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa arti kontribusi adalah sumbangsih

yang diberikan dalam bentuk program dan kegiatan yang diterima guru sehingga

berdampak pada peningkatan pemahaman, kesadaran, dan tanggungjawab dalam

menjalankan tugas fungsionalnya.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

deskripsi kontribusi adalah sumbangan apa yang bisa diterima oleh sesuatu, akibat

dari pengaruh yang timbul sebagai hasil positif dari program untuk tercapainya

sesuatu yang lebih baik.

2. Deskripsi Gaya Kepemimpinan

Berbicara mengenai gaya kepemimpinan merupakan pembahasan yang

dapat dipilah antara konsep gaya dan konsep kepemimpinan. Dibawah ini akan

sedikit diuraiakan tentang deskripsi gaya dan kepemimpinan.

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Edisi III, Jakarta Balai
Pustaka, 2002), h. 592.

8
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Kata gaya dalam kamus bahasa inggris yaitu style.2 Sedangkan arti gaya

dalam kamus bahasa indonesia yaitu  kekuatan, kesanggupan, kemampuan, cara,

irama, ragam, rupa, bentuk, cara melakukan gerakan dan elok.3 Menurut istilah

gaya merupakan suatu hal yang menggambarkan kemampuan dalam usaha

memperoleh sesuatu yang diinginkan. Gaya sering pula digunakan dalam dunia

show (fashion). Tetapi gaya itu lebih mengarah kepada penampilan sesuatu.

Jika istilah gaya digunakan dalam lembaga pendidikan, maka cara yang

dimiliki Madrasah dalam mewujudkan sesuatu itu disebut gaya pada lembaga

pendidikan. Lebih lanjut setiap unsur dalam lembaga pendidikan memiliki gaya

yang berbeda-beda. Begitu pula gaya yang digunakan oleh seorang kepala

Madrasah menggambarkan ciri yang diterapkan.

Lembaga pendidikan yang dimaksudkan adalah Madrasah. Di dalam

lingkungan Madrasah terdapat guru, staf dan kepala Madrasah. Di dalam

melaksanakan tugasnya unsur-unsur tersebut memiliki norma yang diterapkan

melihat kepada  keadaan dilapangan. Hal itu merupakan konsep dari gaya dalam

lembaga pendidikan.

Kepemimpinan berasalah dari kata dasar pemimpin. Pemimpin dalam

bahasa Inggris disebut dengan leader.4 Sedangkan menurut istilah pemimpin

sebagaimana yang dikemukakan Fairchid yaitu:

Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan
jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan,

2 John M. Echolos dkk, Kamus Inggris Indonesia,( Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,1996),
Hal. 564

3 Muhammad Ali¸ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, (Jakarta, Pustaka Amani, T.Thn),
h.100

4 Op.Cit., h. 351
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mengorganisir, mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestice
kekuasaan atau posisis.5

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemimpin yaitu orang yang

mampu memimpin dirinya dan orang lain dalam rangka mencapai tujuan yang

diharapkan. Jika organisasi memiliki masalah, maka pemimpin harus mampu

mengatasi permasalahan dan keluar untuk membuat suatu gebrakan keberhasilan.

Jika pemimpin tidak mampu mengatasi permasalah internal lembaga maka akan

berakibat pada existensi lembaga tersebut.

Menurut Dirayat mengatakan bahwa :

Guru pelopor pemahaman pengajaran, wali kelas, kepala Madrasah, kepala
kantor bidang pendidikan, kepala direktorat, ketua jurusan, rektor serta
pembantu pada perguruan tinggi, akademik, institute, dan universitas adalah
pemimpin.6

Perlu dibedakan antara pemimpin dan kepemimpinan. Jika pemimpin itu

terfokus pada si pelaku sedangkan kepemimpinan adalah area yang dikelola.

Lebih lanjut kepemimpinan dapat didefinisikan yaitu sebagai berikut:

a. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang
diorganisir kearah pencapaian tujuan.7

b. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu
kelompok dalam mencapai tujuan. Bentuk pengaruh tersebut dapat
secara formal seperti tingkat managerial pada suatu organisasi.

c. Kepemimpinan adalah proses mendorong dan membantu orang lain
untuk bekerja dengan antusias dalam mencapai tujuan.8

5 Hendry Pratt Fairchid, Dictiorary of sociology and related, di kutip tidak langsung oleh Kartini
Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), h.33

6 Dirayat dkk, Pengatar Kepemimpinan Pendidikan, (Malang,Usaha Nasional, 1970), h. 36

7 Sutaryadi, Administrasi Pendidikan,( Surabaya, Usaha Nasional, 1990), h. 77

8 Ma’sud Said, Kepemimpinan,( Malang, UIN Malang Press, 2007), h. 283



d. Kepemimpinan Menurut Dubin yaitu “Ledership is the exercise of
authority and making of decisions” (kepemimpinan adalah
menggunakan wewenang dan mebuat keputusan-keputusan).9

e. Menurut Jacobs & Jacques, kepemimpinan adalah suatu proses yang
memberi arti (penuh arti kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan
dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan

f. Menurut Tannebaum, Weschler and Nassarik Kepemimpinan adalah
pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui
proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan
tertentu.10

Dari definisi di atas, maka dapat menghasilakan sebuah definisi yang

menggabungkan dari beberapa definisi. Kepemimpinan adalah proses untuk

mempengaruhi dan mengorganisir suatu kelompok dalam mencapai tujuan

organisasi melalui pengambilan keputusan-keputusan.

Kepemimpinan di atas merupakan konsep kepemimpinan menurut

pandangan secara umum (pandangan barat). Perlu kita perhatikan pula konsep

kepemimpinan Islam, yang dimana dapat dilihat pada diri dan kepribadian

Rosulullah Saw. Beliau adalah tauladan dan keberhasilan beliau dalam memimpin

umat untuk menegakan Islam tidak diragukan. Hal itu tentunya ada gaya

kepemimpinan yang diterapkan sebagai seorang pemimpin yang menjadi panutan,

seluruh umat muslim di dunia ini. Adapun gaya yang diterapkan dijelaskan dalam

firman Allah Swt yaitu:

9 Sutarto, Dasar-Dasar Kepemimpinan Administtrasi, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,
2001), h. 13

10 Admin, Pengertian Kepemimpinan, http://revolsirait.com., diunduh 2 Januari 2017



Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS. Al-Imran : 159)11

Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa sosok pemimpin itu harus

ramah, lemah lebut, senantiasa memaafkan dan selalu bermusyawarah dalam

memecahkan suatu masalah. Jika konsep ini disingkronisasikan dengan konsep

umum, maka diketahui bahwa sama halnya dengan gaya kepemimpinan

demokratis, Rasul merupakan sosok pemimpin yang demokratis (gaya

kepemimpinan demokratis) dan keberhasilannya telah diakui dunia.

Rasulullah Saw sebagai pemimpin dunia, bagitu pula hal itu diikuti oleh

sahabat-sahabat beliau yang telah menerapkan konsep kepimpinan dalam Islam

yaitu kulafaurasyiddin (Abu Bakar Sidiq, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan

dan Ali bin Abi Thalib). Mereka merupakan pemimpin setelah sepeninggalan

Nabi Muhammad Saw. Khalifah ini yang bertanggug jawab dalam urusan politik

dan lain sebagainya.

Dan mereka selalu terikat dengan apa yang mereka lakukan. Hal itu

dijelaskan dalam firman Allah yaitu:

Artinya: Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. (Q.S At-Tur: 21)12

11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,( Surabaya, Tri Karya, 2002), h. 90
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Maksud ayat di atas bahwa setiap pemimpin baik khalifah dan lain

sebagainnya, mereka akan dimintai pertanggung jawaban di hari akhirat kelak.

Jadi dalam mengemban amanah tentunnya kita harus menjalankan amanah

tersebut  sebagaimana mestinya hal itu telah dicontohkan oleh Rasul dan sahabat-

sahabat beliau. Begitu pulan kepala Madrasah merupakan pemimpin Madrasah,

yang nantinya akan dimitai pertanggung jawaban dihari kelak pula.

Jadi kepala Madrasah juga dapat dikatakan sebagai guru professional yang

diberi kewenagan dalam memimpin lembaga pendidikan. Untuk menduduki posisi

kepala Madrasah itu harus memiliki kualifikasi tersendiri baik dari

kepribadiannya, dan profesinya. Secara garis besar syarat-syarat kepribadian

pemimpin pendidikan itu dapat di ihtisarkan dan digolongkan sebagai berikut:

a. Karakteristik dan moral yang tinggi
b. Semangat dan kemampuan intelek
c. Kematangan dan keseimbagan emosi
d. Kematangan dan penyesuaian sosial
e. Kemampuan kepemimpinan
f. Kemampuan mendidik dan mengajar
g. Kesehatan dan penampakan jasmani.13

Orang yang menduduki jabatan kepala Madrasah tentunya mereka memiliki

kelebihan tersendiri dan dianggap mampu dalam mengembangkan lembaga

pendidikan. Kepala Madrasah sebagai pemimpin yang memiliki cakupan yang

sangat luas dan pengangkatannya melalui beberapa penilaian hal itu sesuai dengan

keputusan menteri pendidikan Nasional RI No. 162/13/2003 tentang pedoman

penugasan guru sebagai kepala Madrasah pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa aspek

12 Ibid., h. 759

13 Dirayat dkk, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan, (Surabaya, Usaha Nasional, 1970), h. 44
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penilaian kepala Madrasah atas dasar tugas dan tanggun jawab kepala Madrasah

sebagai:

a. Pemimpin
b. Manager
c. Pendidik
d. Administrator
e. wirausahawan
f. Pencipta iklim kerja.14

Kepemimpinan merupakan proses dalam mengelola suatu organisasi oleh

pemimpin. Dalam proses tersebut memiliki cakupan yang sangat luas dalam hal

ini termasuk yang berkaitan dengan gaya dalam kepemimpinan. Lebih lanjut akan

dikemukakan definisi gaya kepemimpinan Menurut Thoha pada Tahun 1993

mengatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma prilaku yang

digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi prilaku

orang lain seperti yang ia lihat.15

Jadi yang dimaksudkan dengan gaya kepemimpinan kepala Madrasah dari

uraian di atas yaitu norma prilaku seorang kepala Madrasah dalam mengambil

keputusan agar dapat mempengaruhi bawahannya yang ditampakkan dalam

aktifitas sehari-hari

3. Bentuk-Bentuk  Gaya Kepemimpinan

Kepala Madrasah selaku pemimpin harus mampu mempengaruhi tingkah

laku bawahannya, baik staf maupun guru. Aktifitas keorganisasian Madrasah

tidak akan berjalan sesuai harapan jika kepala Madrasah tidak memiliki sugesti

14 Tp.P, Standar Kompetensi Kepala Sekolah, (Yogyakarta, Pustaka Yusnita, 2007), h. 35

15 Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1983). h.
49
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kusus terhadap bawahannya. Sugesti atau proses mempengaruhi orang agar mau

mengikuti apa yang dikatakan, maka hal itu dapat diterapkan melalui gaya

kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma prilaku yang

digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi

prilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam hal ini usaha untuk menyamakan

persepsi antara orang yang akan mempengaruhi dengan orang yang dipengaruhi.

Sebelum kita membahas tentang gaya kepemimpinan lebih jauh, maka kita

harus mengetahui apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin sebagaimana

yang dikemukakan oleh Cattell ”Pemimpin adalah orang yang menciptakan

perubahan yang paling efektif dalam kinerja kelompoknya”.16 Jadi dapat

dikemukakan bahwa pemimpin adalah orang yang yang berperan melakukan

perubahan melalui cara-cara yang dimilikinya dalam memainkan peranannya

sebagai pemimpin lembaga pendidikan.

Gaya kepemimpinan lembaga pendidikan dalam hal ini kepala Madrasah

dapat diuraikan lebih rinci yaitu sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan Direktif adalah kemampuan mempengaruhi orang
lainagar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan
oleh pimpinan semata-mata.

2. Gaya kepemimpinan Konsultatif adalah kemampuan mempengaruhi
orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh
pemimpin setelah mendengarkan masukan/saran dari bawahan.

3. Gaya kepemimpinan Partisipatif adalah kemampuan mempengaruhi
orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah

16 Anton Sunarto, Syarat Minimal Bagi Seorang Pemimpin, mailto:thiolisa@yahoo.co.id.,
1 Februari 2017
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ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan
ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan.

4.  Gaya kepemimpinan Delegatif adalah kemampuan mempengaruhi orang
lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih
banyak diserahkan kepada bawahan.17

Gaya kepemimpinan, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu

perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut

kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk

suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini

sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom. Keduanya

menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang

dipersepsikan atau diacu oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya

kepemimpinan.18

Gaya kepemimpinan dapat diuraiakan dengan istilah yang berbeda tatapi

memiliki kesamaan dalam makna. Adapun gaya kepemimpinan itu adalah sebagai

berikut:

1. Otokratis, kepemimpinan seperti ini menggunakan metode pendekatan
kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya.
Jadi kekuasaanlah yang sangat dominan diterapkan.

2. Demokrasi, gaya ini ditandai adanya suatu struktur yang
pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan
yang kooperatif. Dibawah kepemimpinan demokratis cenderung
bermoral tinggi dapat bekerjasama, mengutamakan mutu kerja dan dapat
mengarahkan diri sendiri.

3. Gaya kepemimpinan kendali bebas, pemimpin memberikan kekuasan
penuh terhadap bawahan, struktur organisasi bersifat longgar dan
pemimpin bersifat pasif.19

17 Mifta Thoha, Loc.Cit.

18 Wang Muba, Gaya Kepemimpinan, http://wangmuba.com., diunduh 3 Februari 2017
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Dalam rangka mencapai sebuah keberhasilan maka kepala Madrasah harus

dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang dapat mengakomondir seluruh

kepentingan unsur lembaga. Seorang kepala Madrasah mungkin perlu mengadopsi

gaya kepemimpinan transformasional, agar semua potensi yang ada di Madrasah

dapat berfungsi secara optimal. Kepemimpinan transformasional dapat

didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian

kesempatan, dan atau mendorong semua unsur yang ada dalam Madrasah untuk

bekerja atas dasar sistem nilai (values system) yang luhur, sehingga semua unsur

yang ada di Madrasah (guru, siswa, pegawai, orangtua siswa, masyarakat, dan

sebagainya) bersedia, tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam

mencapai tujuan ideal Madrasah.

Kepala Madrasah sebagai pelaksana kepemimpinan dalam Madrasah dan

selalu mengupayakan keberhasilan Madrasah. Menurut Luthans pada Tahun 1995

ciri seorang yang telah berhasil menerapkan gaya kepemimpinan transformasional

adalah sebagai berikut:

(1) mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan (pembaruan); (2)
memiliki sifat pemberani; (3) mempercayai orang lain; (4) bertindak atas
dasar sistem nilai (bukan atas dasar kepentingan individu, atau atas dasar
kepentingan dan desakan kroninya); (5) meningkatkan kemampuannya secara
terus-menerus; (6) memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang
rumit, tidak jelas, dan tidak menentu;  (7) memiliki visi ke depan.20

19 AM Liling Agung, Definisi Gaya Dan Falsafah Kepemimpinan,
http://gambarhidup.blogspot.com., diunduh 2 januari 2017

20 Suyanto, Kepemimpinan Kepala Sekolah, http://www.kompas.com.,  diunduh 2 januari 2017
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Agar lebih percaya diri tentunya kepala Madrasah harus mengetahui ciri

keberhasilan pada dirinya. Jika kepala Madrasah merasakan ada keganjalan dalam

pelaksanaan kepemimpinan tentunya harus merubah gaya kepemimpinan yang

diterapkannya sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

4. Fungsi Kepala Madrasah Sebagai Pemimpian

Madrasah merupakan lingkungan yang kompleks, persoalan selalu ada tidak

kenal waktu dan tempat. Apakah persoalan menyangkut kurikulum, kolega guru,

anak didik, orang tua/wali, komite Madrasah, masyarakat setempat, bahkan

sorotan dan opini publik dan belum lagi berbagai krisis dekadensi moral

dikalangan anak didik. Untuk Mengimbangi krisis yang ada, kepala Madrasah

tidak hanya dituntut sebagai edukator, negosiator dan administrator, melainkan

juga harus berperanan sebagai manajer dan supervisor yang mampu menerapkan

manajemen bermutu.

Secara umum seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan memiliki

fungsi tersendiri. Menurut James A. F bahwa Agar kelompok dapat beroperasi

secara efektif seorang pemimpin mempunyai dua fungsi pokok: Pertama task

related broblem solving fuction, Kedua group maintenance fuction.21 Pada fungsi

pertama seorang pemimpin memberikan saran dalam pemecahan masalah serta

memberikan masukan informasi dan juga berupa pendapat. Sedangkan pada

fungsi kedua pemimpin membantu kelompok beroperasi lebih lancar, pemimpin

memberikan persetujuan atau melengkapi anggota kelompok yang lain, misalnya

21 Wahjo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.
83
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menjembatani kelompok yang sedang berselisih pendapat, memperhatikan

diskusi-diskusi kelompok.

Kepala Madrasah sebagai seorang leader dalam lembaga pendidikan harus

dapat memperaktekan delapan fungsi kepemimpinan di lingkungan Madrasah

yaitu:

a. Seorang pemimpin kepala Madrasah harus dapat memperlakukan sama
terhadap orang-orang yang menjadi bawahannya sehingga tidak terjadi
diskriminasi.

b. Sugesti atau saran sangat diperlukan oleh para bawahan dalam
melaksanakan tugas (memberikan saran)

c. Dalam mencapai tujuan setiap organisasi memerlukan dukungan, dana,
sarana dan sebagainnya.

d. Kepala Madrasah berperan sebagai katalisator, dalam arti mempu
menimbulkan dan menggerakan semangat para guru, staf dan siswa
dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

e. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan setiap orang baik secara
individu maupun kelompok.

f. Kepala Madrasah selaku pemimpin akan menjadi pusat perhatian.
g. Kepala Madrasah pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi p[ara

guru, staf dan siswa.
h. Kepala Madrasah diharapkan harus selalu dapat menghargai apapun

yang dihasilkan oleh para mereka yang menjadi tanggung jawabnya.22

Dari fungsi di atas , maka penulis dapat memperjelas bahwa kepala

Madrasah mempunyai fungsi keadilan, memberikan saran, bertanggung jawab

dalam pendanaan, sebagai motivator, pemberian rasa aman, public figure, dan

kepala Madrasah harus menghargai kerja bawahannya.

Dalam mewujudkan sebuah keberhasilan tentunya kepala Madrasah harus

mengetahui fungsinya. Adapun fungsi kepala Madrasah sebagai administrasi

dalam kepemimpinan Madrasah adalah sebagai berikut:

22 Ibid., h. 106-108
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1. Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai Madrasah di
dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaiknya.

2. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan Madrasah
termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan
keberhasilan proses belajar mengajar.

3. Bersama guru berusaha mengembangkan, mencari dan menggunakan
metode-metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntunan kurikulum
yang sedang berlaku.

4. Membina kerjasama yang baik di antara guru-guru dan pegawai
Madrasah lainnya.

5. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai
Madrasah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok,
menyediakan perpustakaan Madrasah dan mengirim mereka untuk
mengikuti penataran-penataran, seminar sesuai dengan bidangnya
masing-masing.

6. Membina hubungan kerja sama antara Madrasah dan BP3 atau POMG
dan instansi-instansi lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan
para siswa.23

Dari fungsi kepala Madrasah sebagai administrator di atas, menunjukan bahwa

kepala Madrasah tidak sekedar sebagai seorang leader dalam Madrasah, tetapi

mampu memainkan strategi dalam rangka peningkatan kinerja tenaga oprasional,

serta kemampuan dalam melakukan komunikasi terhadap seluruh rekan-rekan

yang ada.

B. Hakikat Pengembangan Madrasah

1. Deskripsi Pengembangan Madrasah

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk memperoleh dan menambah

pengetahuan, kecakapan, keterampilan sikap dan prilaku melalui belajar dan

pengalaman yang diperlukan untuk melangsungkan hidup serta untuk mencapai

tujuan hidupnya. Usaha tersebut dilaksanakan baik terhadap masyarakat yang

23 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung, PT Remaja
Rosdakarya, 1998), h. 119
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masih terbelakang, masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat yang sangat

maju.

Sejarah pendidikan telah menunjukan kepada kita bahwa pendidikan selalu

mengalami perkembangan, karenanya orang bisaa mengatakan bahwa pendidikan

sekarang ini merupakan perkembangan pendidikan dari masa lalu dan pendidikan

yang akan datang merupakan suatu perkembangan dari pendidikan yang ada

sekarang, pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat

dilakukan kapan dan dimana saja baik di Madrasah maupun di luar Madrasah.

Kemudian visi dan misi pendidikan Madrasah baik makro maupun mikro

dikemukakan bahwa:

Visi makro pendidikan  Madrasah adalah terwujudnya masyarakat dan

bangsa indonesia yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-amaliah,

terampil dan profesional. Sedangkan visi mikro pendidikan Madrasah adalah

terwujudnya individu yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-diniah

terampil dan profesional, sesuai dengan tatanan kehidupan.

Adapun misi pendidikan Madrasah dapat dirumuskan:

1. Menciptakan calon agamawan yang berilmu

2. Menciptakan calon ilmuwan yang beragama

3. Menciptakan calon tenaga terampil yang profesional, dan agamis

Sementara itu, kenyataan menunjukan bahwa saat ini telah terjadi reduksi

pemaknaan pendidikan. Kenyataan ini sudah seharusnya dikembalikan kepada

makna yang sesungguhnya dari pendidikan itu sendiri, pendidikan sesuai dengan

yang diembannya harus mencerminkan kemampuannya untuk mengakomodasikan
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berbagai tuntuntan yang multi-dimensional, bertolak dari kenyataan tersebut arah

pengembangan pendidikan di Madrasah bertujuan untuk dapat:

Mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa,
berakhlak mulia, kepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara24.

Hal tersebutdapat dipahami bahwa aspirasi masyarakat sebagai input

sebagai pertimbangan  penting dalam mengatasi persoalan pendidikan, namun

terkadang antara kelompok masyarakat berbeda keinginan dan aspirasi mereka

sehingga tidak urung suatu persoalan atau tuntutan tersahuti, tuntutan lainnya

masih muncul dan dapat memicu pertikaian antara kelompok masyarakat itu

sendiri. Untuk itu, diperlukan kesadaran akan perlunya menjalin hubungan yang

baik dari berbagai elemen dalam pengembangan pendidikan yang berorentasi

terciptanya insan yang berkepribadian insan kamil.

Demikian pula era modernisasi yang ditandai dengan kemajuan dibidang

ilmu dan teknologi, disatu sisi sangat membantu manusia misalnya dalam

pelaksanaan kegiatan manusia misalnya sehari-hari yang berlangsung lebih cepat,

lebih baik dan lebih nyaman mempengaruhi juga sikap manusia dalam mengejar

target. Terkadang manusia dalam mengejar target tidak lagi mengindahkan nilai

etika dan moral sehingga perubahan tersebut dari sudut pandang moral justru

lebih mengarah pada kemunduran. Hal inilah yang menjadi tantangan pendidikan

islam dalam era perubahan sekarang. Mengenai hal tersebut dikemukakan bahwa:

24 Ibid., h. 18



23

Dengan menjawab nilai-nilai Islam yang berkemampuan yang tinggi pada

masa permulaan risalahnya kemudian dikonseptualisasikan kedalam sisem nilai

pendidikan yang sangat dibutuhkan dari berbagai disiplin keilmuan yang

dilakukan secara integralistik sangat diperukan untuk mendatang pendidikan

Islam agar mampu menghadapi teknologi masa depan yang makin teknologis.

Siapa yang dapat menguasai ilmu pengeahuan dan teknologi ia akan dapat

mempertahankan sistem pendidikan di masa depan, karena sistem pendidikan

yang dibutuhkan dimasa depan harus bewawasan IPTEK.25

Di sisi lain, persaingan adalah suatu yang tidak terelakan akan terjadi

dimana-mana dan dalam banyak hal, baik dikota besar maupun di daerah

pedesaan. Maka dunia pendidikan harus menhadapinya sebagai suatu tantangan,

bagaimana kita dapat menciptakan anak-anak didik yang secara terlatih berani

menghadapi persaigan secara sehat dan berani menerima kekalahan dalam

persaingan. Menurut Winarno dalam Suyanto dan Abbas, bahwa:

Untuk menumbuhkan semangat sportifitas dikalangan peserta didik,

tekanan pendidikan seharusnya tida hanya aspek kemampuan bernalar semata,

tetapi yang serupa. Dimana masyarakat kita saat ini belum terbasa untuk bersaing

secara sehat.

Secara faktual, lingkungan anak didik belum memberikan keteladanan

yang terbaik untuk menumbuhkan semangat bersaing secara sehat. Para pengelola

pendidikan secara terus menerus mengatakan bahwa yang dibutuhkan saat ini

25 H.M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum, Edisi III, Jakarta, Bumi Aksara 1991
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bukan hanya keunggulan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetettif.

Mengenai hal ini, Louis Gesnert Jr dalam Suyanto dan Abbas, memberikan tips

yang jitu tentang sosok Madrasah tentang masa depan pada paradigma otonomi

Madrasah yang saat ini diterapkan, yaitu:

Orang tua dan masyarakat berperan serta dalam menunjang pendidikan.
Keikutsertaan orang tua dan masyarakat tersebut bukan hanya dalam hal
pendanaan saja, dan bukan hanya aspek pengeolaan  serta menilai kinerja
madrasah saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah dalam hal
menciptakan suasana yang kondusif sehingga antara madrasah dengan
orang tua dan masyarakat terjadi kinerja yang sinergis, terpadu dan
selaras.26

Dengan demikian maka, daat disimpulkan bahwa suasana yang

demikianlah yang banyak didambakan oleh para pendidikan kita di Madrasah.

Dengan adanya lingkungan yang saling bekerja sama tersebut, jantan dan

bertanggung jawab karena dengan adanya persaingan yang sehat, peserta didik

akan dengan sendirinya sibuk, bergairah dan bekerja keras dalam mewujudkan

perilaku pembelajaran.

2. Deskripsi Pendidikan Islam terhadap Pendidikan Madrasah

Menyangkut tentang definisi pendidikan, terdapat beberapa pendapat yang

dapat dikemukakan bahwa “pendidikan adalah usaha membia dan

mengembangkan pribadi manusia dan aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah juga

harus berlangsungsecara bertahap 27. Demikian diungkapkan William Mc Gucken,

mengemukakan bahwa:

26 Suyanto, & Abbas, Wajah dan Dinamika Anak Bangsa, ogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2001, h.
32
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Pendidikan adalah suatu perkembangan dan kelengkapan dari
kemampuan-kemampuan manusia baik moral, intelektual maupun
jasmaniah yang diorganisasikan, dengan atau untuk kepentingan individual
atau sosial dan diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersatu dengan
penciptanya sebagai tujuan akhirnya.28

Adapun definisi pendidikan Islam menurut Oemar Muhammad al-Toumy

al-Syaebani dalam H. M. Arifin bahwa: “Pendidikan diartikan sebagai usaha

mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya aatau kehidupan

kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses

kependidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam”29

Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli tersebut, meskipun

berbeda secara redaksional, namun secara esensial terdapat unsur-unsur atau

faktor-faktor yang terdapat didalamnya yaitu bahwa pengertian tersebut

menunjukan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang didalamnya

mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya.

Kemudian pengertian tersebut, relevan dengan tujuan dan fungsi

pendidikan dalam Sistem pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 3 yaitu:

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 dabn bertaqwa kepadda
tuhan yang maha esa, berahlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga yang demokratis serta tanggung jawab.30

27 H.M Arifin, Falsafah  Pendidikan  Islam, Jakarta, Bina Aksara, 1987, h. 10

28 Ibid, h. 12

29 Ibid, h.13

30 Undang-Undang dan Peraturan RI tentang Pendidikan, Jakarta, Direktorat jenderal Pendidikan
islam Departemen Agama RI, 2006, h. 6
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Dari konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan bobot

yang relevan dengan tatanan kehidupan, maka pendidikan Madrasah semestinya

berorientasi lokal agar tetap relevan dengan kebutuhan asyarakat sekitar, sehingga

nantinya diharapkan mampu menghasilkan manusia yang memiliki sikap agamis,

berkemampuan ilmiah- amaliyah, terampil dan profesional. Tentunya untuk

terwujudnya tujuan yang mulia tersebut diperlukan kepedulian semua pihak, baik

dari keluarga, masyarakat, maupun organisasi-organisasi yang peduli akan dunia

pendidikan.

Untuk melihat berapa besarnya relevansi dan bahkan persamaan konsep

pendidikan Islam dengan tjuan yang ditetapkan dalam pendidikan nasional

tersebut dapat dibandingkan dengan isi pendidikan Islam yang termuat dalam

buku metodologi pendidikan Islam yang diterbitkan oleh Dirjen bagais

didalamnya disebutkan lima ide pokok dari pendidikan Islam yaitu:

1. Pendidikan keimanan
2. Pendidikan ilmiah
3. Pendidikan amaliyah
4. Pendidikan moral/akhlak
5. Pendidikan sosial.31

Kelima konsep tersebut dapat diuaraikan dengan rinci, sebagai berikut:

1. Pendidikan Keimanan

Pendidikan Islam berwatak rabbani, watak tersebut menempatkan hubungan

antara hamba dan Al-halik sebagai isi pertama pendidikan Islam. Pendidikan

31 Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, metodologi Pendidikan
Agama Islam, Dirjen Bagais, Jakarta, 1994, h. 34
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Rabain ditempu melalui hubungan antara manusia dengan tuhannyya secara

langsung dan juga melalui interaksi hamba dengan berbagai fenomena alam dan

lapangan kehidupan baik sosial maupun fisik dengan kata lain pengembangan

keimanan tidak hanya diukur melalui perkara gaib, fenomena rohaniah dan

peribadatan semata. Tetapi tidak kalah pentingnya bagaimana seorang hamba

menjalin hubungan baik kepada sesamanya dan semua mahluk lainnya dengan

sebaiknya, karena hal terseut salah satu tolak ukur keimanan.

Pendidikan keimanan merupakan pendidikan yang menuntun individu

untuk merealisasikan ketakwaan dalam jiwa karena dengan iman orang akan

hidup dengan suasana damai bersama tuhannya, dirinya dan semua mahluk Allah,

dia akan hidup di bawah naungan petunjuk Allah yang digariskan dalam kitabnya,

sehingga seluruh aktifitasnya diarahkan kepada tercapainya kebahagian duniawi

dan ukrawi secara bersama-sama.

2. Pendidikan Ilmiah

Pendidikan Islam memperlihatkan aspek amaliah karena manfaatnya yang

besar. Kehidupan di dunia berupa kebaikan dan kebahagiaan baik individu dan

masyarakat. Hal ini tercermin dalam ayat-ayat Al-quran dan hadits-hadits

Rosulullah Saw. Seperti surah Al-Baqarah ayat 28 dan surah Al-Ankabut ayat 58.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang beriman dan mengerjakan amal

saleh akan diberikan tempat dalam surga.

Perhatian pendidikan Islam ang demikian tetap berada dalam prinsip

keseimbangan antara aspek teoritis dan praktis. Prinsip ini merupakan
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karakteristik pendidikan Islam sehingga sangat berpengaruh pada terciptanya

hidup yang seimbang.

3. pendidikan amaliyah

Isi pendidikan Islam yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat

pada ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw adalah perintah

merupakan individu yang bernilai ibadah.

4. Pendidikan akhlak

Pendidikan merupakan bagian yang penting dai isi pendidikan Islam posisi ini

terlihat dari kedudukan alquran sebagai referensi paling penting tentang akhlak

bagi kaum muslimin, individu, keluarga, masyarakat dan umat. Akhlak

merupakan buah Islam yang bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan serta

membuat hidup dan kehidupan menjadi baik. Akhlak merupakan alat kontrol

psikis dan sosil bagi individu dan masyarakat tanpa akhlak masyarakat manusia

tidak akan berbeda dari kumpulan binatang.

Untuk membedakan manusia dengan mahluk lain, allah Swt melengkapinya

dengan akal pikiran agar dapart digunakan untuk memikirkan nilai ideal akhlak

yang mulia yang dicontohkan dalam asmaul husna untuk dijadikan pola

keteladaannya.

5. Pendidikan Sosial

Manusia menurut tabiat penciptanya seperti yang tercantum dalam Alqur’an

Surah Al-Hujjrat ayat 31 bahwa manusia diciptakan bersuku – suku, berbangsa-
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bangsa, laki-laki dan perempuan agar mereka saling mengenal satu sama lain, dan

yang menjadi ukurankemuliaan di antara mereka adalah mereka yang memiliki

ketakwaan yang tinggi. Transformasi sosiaal mempengaruhi kecendrungan

individu untuk tidak lagi memperdulikan etika yang selama ini di junjung  tingi

dalam kehidupan sehari-hari baik etika kepada sang khaliq lebih-lebih etika

bersama. Hal ini kadang berlanjut sampai kepada ketidakpedulian seseorang

kepada kepentingan orang lain. Keadaan tersebut bisa mengantarkan kepada

kehancuran peradaban manusia, karena mereka sudah tidak memiliki lagi saling

menghagai dan saling membutuhkan . dalam menghadapi situasi seperti itu maka

nilai pendidikan Islam perlu direflesikan dalam hidup dan kehidupan kita secara

simultan.

Dengan demikian, bila iman telah merupakan sumber akhlak yang luhur ,

maka akhlak pada gilirannya menuntun manusia untuk menemukan kebenaran

dan hakikat yaitu ilmu, dan ilmu akan menuntun manusia untuk mengerjakan

amal saleh jadi iman merupakan dasar akhlak yang luhur, sedang akhlak

merupakan dasar ilmu yang benar dan ilmu merupakan dasar amal yang saleh

inilah kontruksi pendidikan Qurani dan juga merupakan tujuan dan pendidikan

nasional.

Berdasarkan uarian terrsebut, dapat disimpulkan bahwa isi pendidikan Islam

tersebut sangat identik  dengan tujuan penddikan nasional. Sebab didalam tujuan

pendidikan nasional yang pertama-tama ditekankan adalah ingin menjadikan

peserta didik beriman, demikian halnay dengan konsep pendidikan Islam

kemudian berakhlak dan selanjutnya berilmu, bisa hidup mandiri dak arti manusia
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memiliki etos kerja yang tinggi dan dapat menjadi warga negara yang

bertanggung jawab.

C. Hakikat Pengembangan Nilai Pendidikan Dan Dimensi Pembelajaran Di
Madrasah

1. Deskripsi Pengembangan Nilai Pendidikan Di Madrasah

Pendidikan tingkat dasar yang meliputi madrasah ibtidaiyah (MI), dan

madrasah tsanawiyah (MTS) serta madrasah aliyah (MA), menekankan

kemampuan umum yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara.

Materi pendidikan di tingkat atas dimadrasah ini lebih mengutamakan pola pada

pembekalan kemampuan yang bersifat fungsional untuk kehidupan dalam

berbagai bidang, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan tetap berbasis kepada nilai-

nilai ajaran agama islam. Sejalan dengan semakin kompleksnya tantangan

kehidupan maka pendidikan dasar diindonesia adalah 9 tahun. Asumsinya adalah

apabila pendidikan minimum ini tidak dicapai, maka seseorang akan mengalami

kesulitan dalam mengikuti perkembangan disekelilingnya.

Pada dasarnya madrasah dibangun atas adanya keinginan bersama untuk

bertaqquh fi al-din. Keinginan ini merupakan nilai pokok yang melandasi

kehidupan dunia madrasah. Pernyataan tersebut sangat sederhana, tetapi mampu

mentransformasikan potensi dan menjadikan madrasah sebagai agent of change

bagi perubahan kualitatif kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

a. Iman dan takwa kepada allah SWT
b. Menimba ilmu secara terus menerus dan istiqamah dalam usaha

mengaktualisasikan potensi diri
c. Tawakkal dalam arti menerima dan menghormati diri sendiri
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d. Menghormati dan memperhatikan orang lain beserta hak-hak
mereka

e. Bertanggung jawab terhadap masyarakat
f. Bertanggung jawab terhadap alam sekitar32

Tentunya, acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan

pendidikan madrasah harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan dan

pendapat secara selektif, sehingga terdapat keterpaduan dalam konsep

pengembangannya. Beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan dalam

pengembangan madrasah, yaitu :

1. Membangun prinsip kesetaraan. antara sector pendidikan
madrasah dengan sektor pendididkan diluar madrasah, dan dengan
sektor-sektor lainnya.

2. Prinsip perencanaan pendidikan. Pendidikan dituntut untuk dapat
cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya
yang tepat dan secara normatif sesuai dengan cita-cita
masyarakatnya.

3. Prinsip rekontruksionis. Pendidikan madrasah harus mampu
menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan
besar. Pendekatan ini lebih berorientasi masa depan dengan tetap
berpijak pada kondisi sekarang.

4. Prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik. Dalam
memberikan pelayanan pendidikan, sifat-sifat peserta didik yang
bersifat umum mampu spesifik harus menjadi pertimbangan.

5. Prinsip pendidikan multibudaya. Madrasah harus memahami
bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, dan oleh
karenanya pluralisme perlu menjadi acuan yang yang kalah
pentingnya dengan acua-acuan yang lain.

6. Prinsip pendidikan global. Pendidikan madrasah harus mampu
berperan dalam menyiapkan peserta didik dalam konstelasi
masyarakat global, dengan tetap mewajibkan untuk “ melestarikan
“ agamis-patriotis.33

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa madrasah menghendaki agar

anakdidik kelak menjadi manusia pembangunan yang berkualitas, beriman, dan

bertakwa. Demikian halnya masyarakat, mengharapkan agar madrasah dapat

32 Desain pengembangan madrasah, Op. Cit., 24
33Ibid., h.21-23
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menempa sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas sehingga dapat

mengembangkan berbagai potensi masyarakat selelah kembali dan hidup

bermasyarakat. Masyarakat menghendaki tenaga-tenaga terampil, demokratis, dan

bertanggung jawab yang datang dari lingkungan madrasah. Oleh karena itu,

diperlukan strategi yang harmonis untuk menjalin hubungan antara madrasah dan

masyarakat.

2. Deskripsi Dimensi-Dimensi Belajar Efektif Di Madrasah

Mengenai terciptanya belajar efektif, terdapat beberapa unsur yang dapat
menunjang tercapainya belajar yang efektif,34 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Guru

Proses belajar murid sangat dipengaruhi oleh bagaimana murid

memandang performance (kepribadian) guru mereka. Kepribadian guru tersebut

seperti memberi perhatian, hangat, dan suportif (memberi semangat, ini

diyakinkan menimbulkan motivasi dan pada gilirannya meningkatkan prestasi

murid. Sehubungan dengan beberapa kepribadian yang dimiliki oleh guru,

terdapat beberapa aspek utama yang merupakan kecakapan serta dasar bagi guru,

yaitu:

1. Guru harus dapat memahami dan menempatkan kedewasaannya.
Seorang pendidik harus mampu menjadikan dirinya sebagai
teladan.

2. Guru harus mengenal diri muridnya, baik bakat, sifat, minat,
kebutuhan dan sebagainya.

3. Guru harus memiliki kecakapan memberikan bimbingan, yaitu
guru perlu memiliki pengetahuan yang memungkinkan dapat
menetapkan tingkat-tingkat perkembangan setiap anak didiknya,

34Ibid., h 25-34
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baik perkembangan emosi, minat, dan kecakapan khusus, maupun
dalam prestasi-prestasi ekolastik, fisik dan sosial.

4. Guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan
pendidikan di indonesia pada umumnya sesuai dengan tahap-tahap
pembangunan.

5. Guru harus memiliki pengetahuan yang bulat dan baru mengenai
ilmu yang diajarkan.35

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagai tenaga pendidik atau

calon pendidik mesti membenahi diri kecakapan-kecakapan diri, sehingga

nantinya didalam melaksanakan tugas pendidikan dapat terlaksana dengan baik.

b. Melibatkan murid

Murid akan belajar dengan efektif bila kurikulum dikembangkan secara

gradual berdasarkan kebutuhan dan kepentingan murid.

c. Peer-group

Hubungan yang baik dengan sesama teman sebaya (peer-group)

Mempengaruhi capaian akademik murid, melalui stimulasi dan kondisi belajar

yang insklusif yang mendorong murid bias berkonsentrasi dan memberikan yang

terbaik yang bias dilakukan.

d. Kondisi sosial kelas

Aturan-aturan dan norma-norma yang melingkupi interaksi sosial didalam

kelas, seperti kerjasama, menghargai orang lain dan bentuk-bentuk partisipasi

positif kelompok merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi prestasi

akademik murid.

35Sardiman, A . M, interaksi & motivasi belajar mendajar, jakarta, PT . Raja grafindo persada,
2005, h.141-143
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e. Pelibatan orang tua

Orang tua yang membimbing anaknya mengerjakan pekerjaan rumah,

membacakan buku-buku tertentu kepada mereka dan memainkan permainan yang

berhubungan dengan pendidikan cenderung memiliki anak yang berhasil dalam

menjalankan tugas-tugas akademik.

f. Kondisi fisik

Kesehatan lembaga pendidikan terdiri dari aspek fisik dan psikis. Aspek

psikis berkenaan dengan hubungan interpersonal yang hangat dan positif dalam

komunitas madrasah, belajar secara bersama, kesempatan yang sama dan cara

mengajar yang humanis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi-kondisi

tertentu sebuah lembaga pendidikan menentukan performa akademik siswa.

Konsistensi guru, jadwal pelajaran yang terstruktur, pengajaran yang menantang

secara intelektual, lingkungan yang berorientasi kerja, konsentrasi pada hal

terbatas dalam setiap jam pelajaran, komunikasi yang maksimal antara guru dan

murid, menyimpan data individual anak, keterlibatan orang tua, dan suasana yang

positif merupakan faktor-faktor kondisional yang mempengaruhi prestasi

akademik siswa. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya rasa

senang yang dimiliki siswa terhadap madrasah, ekspektasi yang tinggi, perhatiah

dan sikap adil seorang guru, dan hubungan yang positif antar sesama teman.
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D. Penelitan yang Relevan

1. Pengembangan model madrasah insklusif (studi asas kesiapan dan model

pengembangan kurikulum madrasah insklusif mi al-hidayah margorejo

surabaya). Hasil penelitian  didapatkan:  Pertama,  100  %  atau  seluruh

responden menyatakan  siap  menyambut  perubahan  dari  madrasah  reguler

menjadi  madrasah  inklusif  yang  dibuktikan  adanya  komitmen

berpartisipasi,  mempromosikan,  dan  menghindari  resistensi terhadap

perubahan. Kedua,  model  dokumen  I  kurikulum madrasah inklusif  yang

dikembangkan  di  Madrasah  Al-Hidayah berdasarkan analisis kebutuhan

lokal yang dalam jangkan panjang menggunakan  empat  model  yaitu  model

duplikasi,  modifikasi, subsitusi dan omisi. Keempat model tersebut tidak

tertuang pada dokumen kurikulum I MI Al-Hidayah. Keempat model

kurikulum tersebut akan diperjelas pada desain PPI, silabus dan RPP36.

2. Gaya kepemimpinan kepala Madrasah terhadap kinerja guru Madrasah

Aliyah negeri di Kecamatan Gondokusunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti tentang

pengaruh gaya kepemimpinan kepala Madrasah terhadap kinerja guru, dapat

diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara gaya

kepemimpinan kepala Madrasah terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah

Negeri di Kecamatan Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal

tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan. Adapun besarnya kontribusi gaya

36 Zumrotul Mukaffa,dkk, Pengembangan Model Madrasah Inklusif (Studi Atas Kesiapan Dan
Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif Mi Al-Hidayah Margorejo Surabaya tahun 2015).TA,
Vol. 12, No. 1, Februari 2017 Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam.
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kepemimpinan kepala Madrasah terhadap kinerja guru di Madrasah Aliyah

Negeri Kecamatan Gondokusuman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

sebesar 6,4%. Sedangkan sisanya yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.37

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, ada aspek-aspek yang

memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada bidang kajiannya

yang membahas tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam

Pengembangan Madrasah. Namun persamaan tersebut tidak menyangkut subtansi

yang diteliti karena jika dilihat dari rumusan masalah, tempat, obyek, subyek

maupun waktu, yang dilakukan dalam penelitian ini berbeda dengan rumusan

masalah, tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ada dalam penelitian

sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan bagaimana gaya

kepemimpinan kepala madrasah dalam Pengembangan Madrasah di MAN 1

Konawe Selatan. Dengan memahami masalah pokok yang ingin dikaji dalam

penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah peengulangan

dari apa ang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

37 Adlan Adam, Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru Madarsah Aliyah
Negeri Di Kecamatan Gondokusunan Daerah Istimewa Yogyakarta.(Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
2014)
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan sekaligus mengkaji

kondisi ril objek penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Husaini Usman menegaskan bahwa “penelitian

kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsiraan makna

suatu perisiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut

prospektif penelitian sendiri”1. Dengan demikian penelitian ini berupaya

mengumpulkan data-data atau informasi obyektif dilapangan mengenai gaya

kepala madrasah dalam pengembangan Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1

Konawe Selatan, kemudian ditelaah dikaji dan diolah yang bersifat deskriptif

kualitatif yaitu melalui gambaran secara kualtatif terhadap permasalahan yang

diajukan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe

Selatan, pemilihan tempat tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa

lokasi tersebut cukup refresentatif dengan penelitian yang ingin diteliti

oleh peneliti.

1 Husaini Usman, metodologi penelitian  sosial, (Jakarta:Bumi Aksara, 1995) h.81
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2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe

Selatan. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan setelah disetujui dalam

seminar proposal, terhitung sejak bulan Juli 2017 - September 2017.

C. Sumber dan jenis data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif

yang berupa pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan-penjelasan. Dalam hal ini

adalah yaitu kepala Madrasah dan guru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1

Konawe Selatan dan juga seperti tenaga administrasi serta segala sesuatu yang ada

hubungannya dengan penelitian ini sehingga data yang diperoleh dapat

dipertanggung jawabkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat

diklasifikasikan menjadi dua jenis data yaitu:

a. Data primer  adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari

sumber pertamanya 2. Dalam hal ini adalah kepala madrasah dan guru

yang berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan.

b. Data Sekunder adalah “data yang diperoleh dari sumber kedua dari data

yag dibutuhkan”3. Data tersebut adalah dokumen-dokumen yang

berbentuk misalnya data mengenai jumlah guru, siswa, fasilitas madrsah

dan hal lain yang terkait dalam penelitian ini.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

2 Sumardi Sryabrata, Metodologi penelitian. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1986), h.84.
3 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, ( Cet. 3 ; Jakarta, Kencana Prenada Media

Group, 2008), h. 122.
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1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah “suatu bentuk komunikasi verbal yang

bertujuan memperoleh informasi”4. Metode yang digunakan untuk

mengadakan tanya jawab, selanjutnya dikembangkan melalui diskusi

secara langsung yang menjadi sumber data.

2. Pengamatan Langsung (Observasi)

Pengamatan langsung adalah “kemampuan seseorang untuk

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta

dibantu dengan panca indera lainnya”5. Dalam hal ini peneliti akan

mengamati lebih mendalam tentang letak geografis madrasah, sarana dan

prasarana belajar, proses belajar mengajar dan lain-lain yang berhubungan

dengan gaya kepemimpinan kepala madrasah dalam pengembangan

madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan.

3. Studi Dokumen

Dokementasi adalah “metode mencari data yang berupa catatan,

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan agenda”6.

Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan

mengumpulkan data dan mengadakan pencatatan terhadap data untuk

memperoleh data sekunder yang meliputi sarana dan prasarana, jumlah

guru, julah siswa, masa kerja guru, dan tingkat pendidikan guru serta

4 S. Nasution, Metode Research(Penelitian Ilmiah) (Cet. 3 ; Jakarta, PT Bumi Aksara, , 2000),
h.113

5 Op.Cit., h.133
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,(Jakarta: Rineke Cipta, 2002),

h.221
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dokumen perangkat pembelajaran dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam

penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki

lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Miles and huberman

(dalam Sugiono) mengemukakan bahwa:

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah
jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu “1) data reduction, 2) data
display, 3) conclusion drawing/verification”7

Dan selanjutnya tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh

peneliti adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data (data reduction), mereduksi data berarti merangkum,

memilih ha-hal yang pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting,

serta dicari teman dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan

menunjukan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti.

b. Penyajian data (data display), dilakukan penelaahan pada seluruh data

yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi maupun data

dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan

analisis dalam bentuk uraian singkat,bagan hbungan antara kategori

flowchart dan sejenisnya.

c. Conclusion Drawing/verification merupakan penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi “apabila

7 Ibid, h.91.
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kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti

yang valid dan konsisten saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel”8.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obektif diperlukan

kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil

dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria kredibilitas data digunakan

untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan mengandung

kebenaran baik bagi pembaca ataupun maupun subjek yang diteliti. Adapun

pengecekan keabsahan data dilakukan melalui “perpanjangan pengamatan,

meningkatan ketekunan dalam penelitian, trianggulasi dan member chek”9

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini adalah peneliti kembali terjun ke

lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data

yang pernah ditemui maupun yang baru dalam hal ini kepala sekolah dan guru-

gurunya. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali

apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau

salah. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan

berkesinambungan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai

pengecekan dari berbagai sumber dangan berbagai cara dan berbagai waktu.10

Triangulasi dalam hal ini ada dua yaitu triangulasi sumber data dan

triangulasi teknik.

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Rdan  D, (Cet. 7 ; Bandung, Alfabeta
Bandung,  2009), h. 252

9 Ibid, h. 121
10 Ibid, h. 121
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1. Triangulasi sumber data adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

2. Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengadakan member

check, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh sesuai dengan apa

yang diberikan sebelumnya. Dalam sumber check peneliti menemui

kembali subjek penelitian untuk mengecek keabsahan data hasil

wawancara yang telah dilakukan sehingga meningkatkan kredibilitas data.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografis

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mempunyai rutinitas kegiatan

adalah proses pembelajaran, maka pada dasarnya setiap Madrasah tertentu

mengharapkan keadaan yang mendukung proses pembelajaran agar dapat berjalan

dengan baik.

Berdasarkan realitas yang telah ada, secara umum Madrasah yang bercirikan

agama selalu terletak terpencil jauh dari keramaian aktivitas masyarakat. Hal ini

dikarenakan pusat pengembangan kerohanian di Madrasah lebih diutamakan

sehingga dianggap lebih banyak memerlukan keadaan yang tenang dan sunyi.

Realita seperti ini tidak harus disikapi dengan negatif, karena ternyata keadaan ini

memberikan keuntungan tersendiri. Sebab ketenangan dan kenyamanan dalam

proses pembelajaran dapat dengan mudah didapatkan. Hal ini tentu berbeda

dengan Madrasah yang pada umumnya terletak diperkotaan yang penuh dengan

kebisingan dan keramaian masyarakat, yang tidak jarang dapat mengganggu

konsentrasi belajar peserta didik.

Begitu pula yang dialami dengan MAN 1 Konawe Selatan sebagai madrasah

yang bercirikan agama, MAN 1 Konawe Selatan harus menyadari bahwa letak

dan suasana yang  didapatkannya akan berbeda dengan madrasah lain pada

umumnya. Secara geografis MAN 1 Konawe Selatan terletak didesa Tanea

Kecamatan Konda yang dibangun tepat di salah satu bukit yang sangat dekat

dengan suasana pegunungan. Suasananya pun sepi jauh dari keramaian karena

43
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desa Tanea berada tepat pada perbatasan antara kecamatan Konda dengan

Kecamatan Wolasi. Pada awal pembangunannya banyak kendala yang terjadi

akibat keadaan tersebut, apalagi jika turun hujan. Bukit yang sebagian besar

terdiri dari tanah liat dan batu kapur dengan mudah menjadi licin dan

mengganggu aktivitas pembelajaran. Walaupun saat ini MAN 1 Konawe Selatan

telah berkembang lebih maju dalam hal sarana dan prasarananya. Sehingga

permasalahan yang bersumber dari keadaan lingkungan tersebut sudah dapat

dikurangi.

Status tanah yang dimiliki oleh MAN 1 Konawe Selatan telah bersertifikat

dengan luas 16285 m2 , yang telah menjadi hak milik MAN 1 Konawe Selatan

yang sebelumnya merupakan tanah hibah.11 secara rinci letak geografis dari MAN

1 Konawe Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan gunung desa kampung baru

Kecamatan Konda.

b. Sebelah barat berbatasan dengan pegunungan desa Tanea Kecamatan

Konda

c. Sebelah seatan berbatasan dengan desa Tanea.

d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Masagena Kecamatan Konda

2. Sejarah singkat berdirinya MAN 1 Konawe Selatan

Eksistensi suatu lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun non

formal banyak ditentukan oleh kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

Sebagaimana halnya dengan Madrasah Aliyah negeri (MAN) 1 Konawe Selatan,

1 Data inventaris Madrasah. Kantor MAN 1 Konawe Selatan tahun 2015/2016
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madrasah ini didirikan untuk menyahuti kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

Disamping itu pendidikan madrasah tersebut adalah sebagai realiisasi dari

perhatian pemerintah Republik Indonesia yang menghendaki warganya menjadi

manusia yang berkualitas.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Konawe Selatan merupakan madrasah

yang didirikan pada tahun 1999 dan terletak di jalan Mayjen Katamso Desa Tanea

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Madrasah ini memiliki

keistimewaan yang berbeda jika dibandingkan dengan madrasah lainnya atau

sederajat karena letaknya begitu unik yaitu berada di atas gunung. Madrasah ini

pada awalnya adalah madasa swasta yang dikenal dengan MA Al-Ikhlas yang

dibangun di atas tanah hibah dari pemerintah kecamatan. Madrasah ini didirikan

atas inisiatif bapak H. Siswanto, S.Pd.,M.Pd dan prakarsa dari para guru MTsN

Konda.

Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Konawe Selatan disambut

baik oleh masyarakat, khususnya masyarakat Konda yang masih sangat

membutuhkan pendidikan saat itu terutama pendidikan agama.

Bagaimana tidak Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Konawe Selatan

merupakan sekolah menegah atas yang bercirikan agama yang ada di kecamatan

Konda, sehingga ia menjadi alternatif utama bagi masyarakat. Bahkan dalam

lingkup kabupaten Konawe Selatan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Konawe

Selatan merupakan satu-satunya Madrasah Aliyah yang berstatus Negeri. Selain

itu sejak tahun 1999 MAN Konda hingga sekarang, MAN 1 Konawe Selatan telah

dipimpin oleh enam kepala Madrasah yaitu bapak Suleman, Siswanto, S.Pd,
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M.Pd, Drs. Abdul Khamim, Armin Taraf, S.Ag, Safrial, S.Pd, M.Pd, dan sekarang

dipimpin oleh ibu Muspidar, S.Ag.

3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Salah satu penentu keberhasilan pembelajaran pada suatu institusi pendidikan

adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana adalah segala

sesuatu yang digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama

terselenggaranya suatu proses, dalam hal ini proses pendidikan. Sarana dan

prasarana berfungsi sebagai alat (bentuk material) bertujuan untuk mendukung

kegiatan pendidikan. Dengan demikian setiap kegiatan dibutuhkan tersedianya

sarana dan prasarana pendidikan. Data sarana dan prasarana MAN 1 Konawe

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Sarana dan Prasarana Pendidikan di MAN 1 Konawe Selatan

2016/2017

No Jenis Bangunan
Jumlah Ruang Meurut Kondisi (Unit)
Baik Rusak Ringan Rusak Berat

1 Ruang kelas 14
2 Ruang Kepala madrasah 1
3 Ruang Guru 1
4 Ruang Tata Usaha 1
5 Laboratorium Fisika -
6 Laboratorium Kimia -
7 Laboratorium Biologi -
8 Laboratorium Komputer 1
9 Laboratorium bahasa 1
10 Ruang Perpustakaan 1
11 Ruang UKS 1
12 Ruang Keterampilan -
13 Ruang Kesenian -
14 Toliet  Guru 2
15 Toilet Siswa 2 2
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16 Ruang BK 1
17 Gedung AULA -
18 Ruang Osis 1
19 Ruang Pramuka -
20 Masjid/Musholla 1
21 Gedung Olahraga -
22 Ruang Dinas Guru -
23 Kamar Asrama Putra -
24 Kamar asrama Putri -
25 Pos Satpam -
26 Kantin 3

Sumber data : Kantor MAN 1 Konawe Selatan Tahun 2016/2017

4. Keadaan Guru

Guru adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan

itu sendiri. Guru memiliki tugas mengelola setiap kegiatan belajar mengajar,

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah atau satuan pendidikan.

Eksistensi guru sangat menentukan terhadap terjaminnya kualiitas dan mutu

output suatu lembaga pendidikan.

Menyadari pentingnya gguru tersebut, maka MAN 1 konawe Selatan selalu

berusaha untuk menambah jumlah guru dan berusaha meningkatkan kualitas

profesionalismenya sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Di bawah ini

disajikan data guru MAN 1 Konawe Selatan secara lengkap, sebagaiman dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Data Kepala Madrasah, Guru dan pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1

Konawe Selatan
No Nama Lengkap Jabatan Status Mapel yang di

ampuh
1 Muspidar, S.Ag, M.A Kepala

MAN
PNS Bahasa Arab

2 Muhammad Akbar KTU PNS
3 Muhkarruddin, S.Ag Guru PNS Fiqih
4 Syukur, S.Pd, M.Pd Guru PNS Fisika
5 Uswatun Aliyah, S.Ag Guru PNS Fiqih
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6 Maslaka, S.Ag Guru PNS SKI
7 La Ndolili, S.Pd, M.Pd Guru PNS Matematika
8 Hasriati, S.Pd Guru PNS Bahasa Inggris
9 Mahmud, S.PdI Guru PNS Al-quran hadits
10 Aslina, S.Pd Guru PNS Biologi
11 Rustam Sufiah, S.Ag Guru PNS Bahasa Arab
12 Gatut Suhardi, S.Pd I, M.A Guru PNS Aqidah
13 Almisbah, S.Pd, M.Sc Guru PNS Kimia
14 Dra. Siti Salmah Guru PNS PKN
15 Nurhayati, S.Pd Guru PNS Bahasa Inggris
16 Bidasari Razah, S.Pd Guru PNS Biologi
17 Roy Izen Mustakim, S.Pd Guru PNS Fisika
18 Binar, S.Pd Guru PNS Sejarah
19 Hamkam, S.Sos Guru PNS Sosiologi
20 Waode Musrifah. B, S.Pd Guru PNS Geografi
21 Rosnaeni, S.Ag Guru PNS -
22 Rina Ferawati, SE Guru PNS -
23 Enik Hartutik, S.Pd Guru PNS -
24 Saparudin, S.Pd, MH Guru GTT BP
25 Suharni, S.Pd Guru GTT Bahasa

Indonesia
26 Asriani, S.Pd Guru PNS TIK
27 Amir Hamzah, S.Pd Guru GTT Akuntansi
28 Rini, S.Pd Guru GTT Ekonomi
29 Rena, S.Pd Guru GTT BP
30 Septiani, S.Pd Guru GTT Sejarah
31 Masni Guru GTT Bahasa Arab
32 Farida Arlis Guru GTT Bahasa

Indonesia
33 Dedi Suryanto, S.Pd.I Guru GTT Ilmu Tafsir
34 Rika Miliyanti, S.Pd Guru GTT Bahasa

Indonesia
35 Maskana TU PNS -
36 Royani TU PTT -
37 Mustain S, A.ma Kom TU PTT -
38 Andi Musrifan, S.Pd Guru GTT Geografi
39 Salam Satpam PTT -
40 Nasrudin TU PTT -
41 Makmur CS PTT -
42 Endang Sri Mulyani, A.Md TU PTT -

Sumber Data: kantor Man 1 Konawe Selatan tahun 2017
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Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa jumlah guru PNS berjumlah 24

orang sedangkan selebihnya adalah karyawan dan guru tidak tetap atau honorer

yang totalnya berjumlah 42 orang

5. Keadaan Siswa

Peserta didik atau siswa merupakan komponen yang sangat penting bagi

kelangsungan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Peserta didik menepati

posisi sentral dan sebagai tumpuan perhatian dalam proses belajar mengajar

karena itu keberadaan siswa sangat penting artinya dalam suatu lembaga

pendidikan. Sehubungan dengan itu, jumlah siswa di MAN 1 Konawe Selatan

dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Keadaan siswa di MAN 1 Konawe Selatan tahun 2016/2017

Kelas
Jumlah Jumlah

L P
X 47 78 125

XI 48 80 128

XII 37 76 113

Jumlah 132 234 366

Sumber Data: kantor Man 1 Konawe Selatan tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa siswa MAN 1 Konawe Selatan

jumlah siswa laki-laki adalah 132 orang dan jumlah siswa perempuan adalah 234

orang. Jadi jumlah keseluruhan siswa MAN 1 Konawe Sealatan adalah 366

orang. Jumlah siswa perempuan lebih banyak dari pada siswa laki-laki. Meskipun

demikian proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar dan pihak sekolah

tetap berupaya untuk tetap selalu diminati dari kalangan laki-laki maupun
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perempuan , dengan selalu meningkatkan berbagai fasilitas sebagai faktor

penunjang keberhasilan pendidikan khususnya di MAN 1 Konawe selatan.

6. Visi dan Misi MAN 1 Konawe Selatan

a. Visi MAN 1 Konawe Selatan

Visi merupakan gambaran umum yang dijadikan acuan untuk mencapai

sesuatu tujuan. Adapun yang menjadi Visi MAN 1 Konawe Selatan yaitu

“Mencetak Insan Yang Cendekia, Unggul Dalam Iptek, Kokoh Dalam

Imtaq Dan Berkepribadian Muslim”2

b. Misi MAN 1 Konawe Selatan

Adapun untuk mencapai visi di atas diperlukan keseriusan cara dan

metode untuk mencapainya. Untuk mencapai visi tersebut maka misi

MAN 1 Konawe Selatan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan pada mutu lulusan yang berkualitas
baik secara keilmuan, moral dan sosial.

2. Mengembangkan sumber daya insan yang unggul di bidang iptek dan
imtaq melalui pembelajaran yang efektif dan efisien.

3. Menumbuh kembangkan semangat keunggulan dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, agama dan budaya bagi seluruh civitas
akademika.

4. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berbasis iptek dan imtaq.
5. Meningkatkan pencapaian prestasi akademik dan non akademik.
6. Menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan

menyenangkan.
7. Meningkatkan iman dan taqwa serta pengetahuan siswa agar siswa

mampu melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi yang
berkualitas.

8. Mengoptimalkan penghayatan terhadap nilai-nilai agama untuk
dijadikan sumber kearifan bertindak.

2 Dokumentasi di MAN 1 Konawe Selatan  tanggal  8 Agustus  2017
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9. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengadakan hubungan sosial
budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai nilai-nilai islam.

10. Meningkatkan kualitas dan sumber manusia secara bertahap.3

B. Gaya kepemimpinan kepala Madrasah di MAN 1 Konawe Selatan

Kepala Madrasah merupakan penggerak bagi semua sumber daya Madrasah,

untuk mampu menggerakkan guru secara efektif, membina hubungan baik antar

warga agar terciptanya susana kondusif, produktif dan kompak serta mampu

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian terhadap berbagai

kebijakan dan perubahan yang dilakukan, semua diarahkan untuk menghasilkan

produk atau lulusan yang berkualitas. Efektivitas kepemimpinan kepala Madrasah

tergantung pada sejauhmana kepala Madrasah tersebut dapat menggunakan gaya

kepemimpinan yang sesuai.

Sebagai mana diungkapkan oleh salah seorang informan bahwa:

Gaya kepemimpinan kepala Madrasah yang digunakan di MAN 1 Konawe
Selatan adalah gaya kepemimpinan demokratis yaitu kepemimpinan yang
melibatkan antara kepala Madrasah dengan para guru dan warga Madrasah
dalam mengambil suatu keputusan, seperti dalam membangun gedung baru
maka kepala Madrasah dan para guru mengadakan rapat kerja yang berfungsi
untuk mengambil suatu keputusan.4

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang guru bahwa:

Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala di Madrasah di MAN  1
Konawe Selatan adalah gaya demokratis salah satu contohnya yaitu tanggung
jawab dipikul bersama, jadi ketika madrasah melaksanakan kegiatan maka
semuanya harus bertanggung jawab dan bekerja sama supaya tujuan dapat
tercapai dengan baik.5

3 Dokumentasi di MAN 1 Konawe Selatan  tanggal  8 Agustus  2017

4 Bidasari razak, Guru MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara “ Konda, 8 Agustus 2017
5 Gatut Suhardi, Guru MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara “ Konda, 8 Agustus 2017



52

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa gaya

kepemimpinan yang digunakan oleh kepala Madrasah MAN 1 Konawe Selatan

adalah gaya demokratis, dengan menggunakan ciri selalu melibatkan bawahan

ketika mengambil suatu keputusan, dan tanggung jawab dipikul bersama supaya

tujuan dapat tercapai dengan baik.

Kepala Madrasah di MAN 1 Konawe Selatan dalam menjalankan tugasnya

selalu diterima dan didukung oleh para guru di Madrasah, sehingga semua warga

Madrasah selalu bekerja sama untuk kemajuan Madrasah sehingga hasilnya pun

dapat nikmati bersama-bersama, adapaun kontribusi kepala Madrasah untuk

MAN 1 Konawe Selatan yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang

informan bahwa:

Secara fisik MAN 1 konawe Selatan pada tahun ini sudah membangun sarana
sekolah yaitu pembuatan kamar mandi sebanyak empat lokal yang digunakan
oleh para guru dan peserta didik, yang bertempat di sebelah Masjid satu,
sebelah kantin satu, sebelah ruang guru satu dan sebelah gedung belajar satu.
Sarana ini dibangun agar peserta didik dan guru mudah ketika
menggunakannya dan tidak mengganggu jam pelajaran.6

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan bahwa:

Pembangunan yang ada MAN 1 Konawe Selatan yang sudah selesai adalah
pembuatan taman yang berada didepan kantor, di depan perpustakaan,
didepan pintu gerbang dan di halaman sekolah, pembuatan kantin yang dulu
masih kecil tempatnya sekarang sudah lebih besar dan penjualnya pun
bertambah, perbaikan gedung belajar yang dulunya belum ada jendelanya
sekarang sudah ada, lantainya masih tanah sekarang sudah di tehel, dulu
belum di cat sekarang sudah ada warnanya dan sekarang sudah di gunakan
untuk kegiatan pembelajaran.7

6Muspidar, Kepala Madrasah  MAN 1 Konawe Selatan, , “wawancara” Konda  7 Agustus 2017
7 Syukur, Guru MAN 1 Konawe Selatan, , “wawancara” Konda 7 Agustus 2017
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Sebagaimana dikemukakan oleh seoarang siswi bahwa:

Ditempat belajar kami yaitu MAN 1 Konawe Selatan sudah ada sarana belajar
baru seperti gedung belajar, taman-taman,  pembuatan kantin dan pembuatan
kamar mandi dimana kami semua sudah diperbolehkan untuk
menggunakannya dan sarana ini ada adalah usaha dari guru-guru dan kepala
Madrasah sekarang ini, mudah-mudahan kami bisa menjaganya dengan baik.8

Selain itu ada seorang guru pembina lomba mengemukakan bahwa:

Para peserta didik kami yang mengikuti lomba mulai dari sains, mata
pelajaran dan olah raga tingkat nasional kami mendapatkan juara diantaranya
juara satu untuk lomba futsal tingkat kabupaten, juara 3 lomba mata pelajaran
tingkat nasional, dan juara dua sains tingkat provinsi dan ini terjadi pada
kepemimpinan kepala Madrasah sekarang ini.9

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi gaya

kepemimpinan kepala Madrasah yaitu pembangunan taman, pembangunan sarana

belajar, pembangunan kantin dan pembangunan kamar mandi, kemudian pada

perlombaan mendapat juara satu, dua, dan tiga pada tingkat kabupaten, provinsi,

dan nasional dengan adanya sarana belajar yang baru dan sarana-sarana yang lain

di harapkan dapat memudahkan para guru dan peserta didik ketika berada di

Madrasah pada saat pembelajaran dan beristirahat.

C. Gaya Kepemimpinan kepala Madrasah dalam Pengembangan Madrasah

di MAN 1 Konawe Selatan

Kepala Madrasah merupakan motor penggerak bagi semua sumber daya

Madrasah, supaya mampu menggerakkan guru secara efektif, membina hubungan

baik antar warga, mampu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan

pengevaluasian terhadap berbagai kebijakan dan perubahan yang dilakukan secara

efektif dan efisien yang semua diarahkan untuk menghasilkan produk atau lulusan

8 Tumirah, siswi, MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda 11 Agustus 2017
9 Dian saputra, Guru MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda 11  Agustus 2017
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yang berkualitas. Motivasi atau dorongan dapat mempengaruhi prilaku seseorang

dan prilaku akan menimbulkan aktivitas sedangkan aktivitas dapat mengarah

untuk pencapaian suatu tujuan. Motivasi Kepala MAN 1 Konawe Selatan dalam

menigkatkan kinerja guru yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran

Kompetensi guru merupakan tolak ukur berdasarkan diri dan hasil kerja yang

telah dicapainya berupa perubahan kualitas pada peserta didik. Hal ini dapat

dilihat secara langsung dari aktifitas proses pembelajaran yang dilakukan maupun

berbagai fungsinya secara luas sebagai salah satu komponen pendidikan.

Kondisi langsung maupun tidak langsung menunjukan bahwa kompetensi

guru dapat dilihat dari kinerja guru dalam mempersiapkan bahan ajar dalam

proses pembelajaran yang akan dilaksanakan termasuk pula hasil yang dicapai

berupa kualitas proses tersebut yakni secara khusus dan kualitas sekolah secara

umum. Dalam pengertian lain kompetensi guru yang turut menentukan kinerjanya

tidak saja terletak pada tingkat pendidikannya, tetapi pada seberapa besar kualitas

kerja yang dihasilkannya.

Kompetensi guru merupakan salah satu tolak ukur dalam kepemimpinan

kepala Madrasah. Kompetensi guru tersebut tidak saja dilihat dari stratafikasi ilmu

pendidikannya tetapi terrmasuk pada persiapan pembelajaran dan pengalaman

mengajarnya. Selain itu, kompetensi guru pada dasarnya tidak dapat diukur secara

matematis melainkan dapat dilaihat dalam proses pembelajaran yang

dilakukannya. Melihat dari perkembangan zaman yang semakin meningkat maka

seorang guru juga harus selalu meningkatkan kemampuannya agar dapat
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memperoleh kemajuan dalam menyampaikan pembelajarannya, tidak monoton

dengan satu arah dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai mana

diungkapkan oleh ibu kepala madrasah bahwa:

Dalam meningkatkan kompetensi guru di MAN 1 Konawe Selatan maka saya
menganjurkan kepada guru-guru agar termotivasi mengikuti pelatihan-
pelatihan, maupun seminar-seminar pendidikan, serta memberikan
kesempatan kepada sebagian guru-guru untuk melanjutkan studinya ke
jenjang yang lebih tinggi. Sebagian guru yang telah mengikuti pelatihan maka
dia mengajarkan kepada guru-guru yang belum ikut pelatihan dalam bentuk
kelompok kerja guru (KKG).10

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa kepala Madrasah

telah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi

mengajar guru merupakan salah satu indikasi dalam menentukan suksesnya

pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum dan pencapaian target jam pelajaran

maupun strategi yang diterapkan oleh guru turut menentukan seberapa besar

kualitas hasil belajar dan prestasi siswa yang dicapai dalam kurun waktu satu

semester atau satu tahun pelajaran. Oleh karena itu guru dituntut untuk

menerapkan strategi pembelajaran yang ideal dengan jalan merencanakan,

mengorganisir, menerapkan, mengawasi sekaligus mengevaluasi proses

pembelajaran yang akan dan akan dilakukannya.

Selanjutnya, pengelolaan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru

meiputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan

belajar siswa setiap akhir pembelajaran, hal tersebut hendaknya menjadi

kompetensi dasar seorang guru dalam melaksanakan tugas dan membangun

kinerjanya.

10Muspidar, Kepala MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara “ Konda, 7 Agustus 2017
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Menanggapi hal tersebut, seorang informan mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut:

Sebagaimana di madrasah lain pada umumnya, kegiatan proses pembelajaran
berjalan sesuai pedoman pembelajaran yang diberlakukan. Proses ini
hendaknya didukung oleh persiapan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan
pembelajaran sampai pada penilaian yang diberikan pada setiap akhir
pembelajaran untuk itu diperlukan pula kompetensi guru dalam memilih dan
menentukan metode, teknik dan media pembelajaran yang digunakannya.
Keadaan ini dapat diwujudkan manakala fasilitas pengajaran tersedia dalam
jumlah dan kuantitas yang memadai, sebab hal ini akan berpengaruh pada
kinerja guru.11

Uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses pembelajaran,

kompetensi guru sangat menentukan, tetapi kinerja sorang guru dapat

melaksanakan kegiatan pembelajaan dengan baik apabila didukug oleh

tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran.

Meningkat tidaknya kinerja guru dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dalam

dirinya berupa kepribadian, kemampuan intelektualnya atau kemampuannya

sebagai pendidik maupun faktor di luar dirinya yakni seluruh perangkat sistem

yang diberlakukan madrasah maupun lembaga yang berada di atasnya. Hal

tersebut dikemukakan oleh seorang informan sebagai berikut:

Jika kepala Madrasah menghendaki seorang bekerja secara pofesional dengan
kinerja yang baik, maka idealnya Madrasah dan kebijakan pendidikan
berpihak pada guru. Artinya berbagai kebutuhan yang diperlukan guru dalam
pengajaran hendaknya disiapkan dalam jumlah dan kualitas yang cukup baik.
Bagaaimana mungkin seorang guru melakukan kerja yang kreatif dalam
proses pembelajarannya jika kebijakan pendidikan cenderung tidak
memperhatikan kebutuhan guru termasuk kebutuhan kejiwaannya.

Bertolak dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa selain secara

internal menyangkut profesionalitas kinerja guru, juga dipengaruhi oleh faktor

11 Syukur, Guru MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara “ Konda, 7 Agustus 2017
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eksternal antara lain tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

dukungan sistem dan kebijakan nasional.

Dengan demikian, dari berbagai pernyataan informan, dapat disimpulkan

bahwa faktor –faktor yang mempengaruhi kinerja guru di MAN 1 Konawe

Selatan secara internal meliputi kemampuan personal maupun intelektualnya,

motivasi mengajar, ketersedian sarana dan pra sarana, kesejahteraan guru,

dukunggan kebijaka, termasuk peranan kepala Madrasah sebagai pemimpin.

2. Memberikan penghargaan kepada guru

Pemberian penghargaan guna menambah motivasi bagi guru untuk dapat

meningkatkan kinerjanya, sehingga para guru memiliki kinerja yang baik dan

dapat meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah tersebut. Sebagaimana hasil

wawancara dengan informan mengatakan bahwa “setiap guru yang mempunyai

prestasi yang baik dan memiliki kinerja yang bagus, maka kami akan memberikan

penghargaan (reward), agar kinerja mereka bisa lebih ditingkatkan lagi, dan

benar-benar bisa menjadi guru yang profesional dan akan dipromosikan menjadi

guru favorit”.12

Hal yang sama diungkapkan juga oleh informan bahwa” kalau kinerja guru

baik maka akan diberikan penghargaan bisa berupa uang saku dan bisa

dipromosikan sebagai guru yang teladan serta ditugaskan untuk mengantar anak

didiknya lomba dan bisa memberi motivasi terhadap guru lain yang kinerjanya

belum maksimal”.13

Pernyataan tersebut didukung oleh informan yang mengatakan bahwa:

12 Muspidar, Kepala MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda 7 agustus 2017
13 Muhkaruddin, Guru MAN 1 Konawe Selatan, , “wawancara” Konda 10 Agustus 2017
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Di Madrasah MAN 1 Konawe Selatan memang selalu memberikan
penghargaan (reward) kepada guru yang berprestasi, memiliki kinerja yang
baik dan benar-benar guru yang profesional serta dijadikan contoh untuk guru
lain untuk menjadi penemangat bagi guru lain yang kinerjanya belum
maksimal.14

Berdasarkan beberapa wawancara yang dikemukakan di atas dapat

disimpulkan bahwa kepala Madrasah memberikan penghargaan (reward) kepada

guu yang memiliki kinerja yang bagus dan benar-benar guru yang profesional

serta dijadikan contoh untuk guru lain serta ditugaskan untuk mengantar anak

didiknya mengikuti perlombaan dan akan dipromosikan sebagai guru favorit.

3. Memberikan dorongan kepada guru untuk studi lanjut

Berdasarkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepaa Madrasah MAN

1 Konawe Selatan dalam meningkatkan kinerja guru diharapkan dapat

membangkitkan dan memperkuat minat yang baru maupun yang lama bagi para

guru, dan menanamkan kesadaran terhadap maslh-masalah yang dihadapi oleh

para guru. Seperti yang disampaikan oleh kepala Madrasah langsug bahwa:

Saya sebagai kepala madrasah tentunya memberikan peluang atau
kesempatan kepada para guru yang ingin melanjutkan studinya, karena
dengan hal itu  mereka akan mendapatkan pengetahuan baru dan dapat
diterapkan di Madrasah ini, dan akan menghasilkan para pendidik yang
berkompeten dibidagnya masing-masing jika ia mampu untu melanjutkan
studinya.15

Hal yang sama juga di kemukakan oleh seorang informan yang mengatakan

bahwa kepala Madrasah disini memang selalu memberikan peluang bahkan

memerintahkan kepada semua guru untuk melanjutkan studinya supaya dapat

14 Bidasari razak, Guru MAN 1 Konawe Selatan , “wawancara” Konda  8 Agustus 2017
15 Muspidar, Kepala MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda 7 Agustus 2017
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menambah pengetahuannya, seeri halny saya yang alhamdulillah sedang

melanjutkan S2 di Universita Haluoleo Kendari”.16

Hal yang senada juga diungkapkan oleh informan yang mengatakan bahwa:

Kalau saya memang sedang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu
S2, karena menurut pribadi saya pengetahuan yang saya miliki masih belum
cukup sehingga saya melanjutkan ke S2 dan dari pihak kepala Madrasah pun
tidak keberatan dan justru  memberikan motivasi agar terus mengembangkan
potensi yang saya miliki,17

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan bahwa

memang benar di Madrasah MAN 1 Konawe Selatan ini masih terdapat guru yang

melanjutkan studinya keperguruan yang lebih tinggi guna untuk menambah

wawasan agar mereka mampu mencipatkan model pembelajaran yang baru setelah

mendapatkannya dari mereka melanjutkan studinya dan mampu menerapkan

dalam proses pembelajaran.

4. Meningkatkan kedisiplinan Guru

Kedisiplinan sangat diperlukan dalam setiap pekerjaan, terutama disiplin

waktu. Adanya kedisiplinan diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru:

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan mengatakan

bahwa:

Saya sebagai kepala Madrasah harus memberikan contoh terhadap para guru,
staf dan murid untuk menjalankan disiplin. Saya sebelum jam 7 sudah berada
di MAN 1 Konawe Selatan, saling berjabat tangan dengan guru-guru yang
sudah datang. Jika bel telah berbunyi maka semua guru dan siswa harus
masuk kekelas masing-masing, untuk berdoa bersama dan membaca surah-
surah pendek yang dipimpin oleh guru yang mengajar jam pertama, jika guru
yang pertama terlambat hadir maka akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Guru
yang terlambat karena faktor tidak disengaja maka akan saya maklumi akan
tetapi bila keterlambatannya karena faktor sengaja tentu akan diberi

16 Muhkaruddin, Guru  MAN 1 Konawe Selatan “wawancara” Konda 10 Agustus 2017
17 Gatut Suhardi, Guru  MAN 1 Konawe Selatan “wawancara” Konda  8 Agustus 2017
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peringatan begitu pula dengan para siswa yang terlambat akan diberi
peringatan, jika masih terlambat akan diberi hukuman dan jika masih tetap
terlambat langsung kami panggil orang tuanya.18

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh informan bahwa “guru harus

tepat waktu dan datang lebih awal sebelum jam mengajar dimulai, jika ada guru

yang datangnya terlambat, dilarang untuk mengajar langsung sebelum mendapat

izin dari kapala Madrasah”19

Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa:

Kedisiplinan di MAN 1 Konawe Selatan benar-benar sangat diperhatikan
sekali. Sebab di Madrasah ini kedisiplinan itu merupakan waktu yang sangat
penting dan bisa menghargai waktu dengan baik, baik kepala Madrasahnya,
para guru, para staf dan peserta didiknya.20

Strategi tersebut merupakan strategi kepala Madrasah dalam meningatkan

kinerja guru. Disiplin merupakan bentuk kerja sama dalam suatu lembaga atau

organisasi, selain itu juga merupakan bentuk saling menghormati antara kepala

Madrasah dengan guru, staf dan para peserta didiknya. Disisi lain kedisiplinan

ttersebut adalah strategi yang digunakan untuk menciptakan prestasi yang baik

dari guru, siswa dan Madrasah. Agar terciptanya mutu pendidkkan yang baik

maka ada pembentukan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di MAN 1

Konawe Selatan.

Dalam pembentukan MGMP di MAN 1 Konawe Selatan digunakan untuk

meningkatkan kompetensi dan terciptanya guru yang rumpun dalam profesinya

masing-masing, saling membantu dengan guru yang lainnya apabila ada

kekurangan dan kesulitan sehingga akan memunculkan guru yang profesionalisme

18 Muspidar, Kepala MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda 7  Agustus 2017
19 Bidasarirazak, Guru  MAN 1 Konawe Selatan “wawancara” Konda  8 Agustus 2017
20 Observasi di MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda 26 Juli  2017
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serta dapat meningkatkan kualitas Madrasah melalui peningkatan mutu

pembelajaran.21

Hal yang sama diungkapkan oleh informan bahwa:

Disini memang ada MGMP baik triwulan maupun semester. Sehingga guru
akan lebih giat dalam pembelajaran. Pembentukan MGMP merupakan
wahana pengembangan diri guru untuk meningkatkan kemampuannya selain
itu juga untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang
diajarkannya.22

Selain itu kegiatan pembelajaran dipusatkan pada aktifitas siswa karena

tanggung jawab pada siswa, hal ini berpatokan pada pengertian belajar, sebagai

kegiatan aktif siswa dalam membangun makna dan pemahaman. Disamping itu

bimbingan dan bantuan untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih baik dan

diharapkan kegiatan pembelajaran menjadi bermakna, sehingga tujuan dari

pendidikan dapat terwujud, sehingga kepala Madrasah dapat mengukur kinerja

yang dilakukan guru dengan baik. Dengan mengadakan kroscek dan mengontrol

di dalam kelas, apakah pembelajaran sudah baik atau belum, sehingga dapat

mengetahui kinerja guru yang belum baik dan sudah maksimal. Serta mengontrol

guru yang tidak masuk.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh inforrman bahwa “disini kepala

Madrasah melakukan korscek dan mengontrol di dalam kelas untuk mengamati

guru dalam pembelajaran dikelas. Dan selalu mengecek bagi guru yang tidak

masuk mengajar baik ada keterangan maupu  tidak.23

21Muspidar, Kepala MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda  7 Agustus 2017
22 Muhkaruddin, Guru  MAN 1 Konawe Selatan “wawancara” Konda 10 Agustus 2017
23 Dian Saputra, Guru  MAN 1 Konawe Selatan “wawancara” Konda 11 Agustus 2017
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepala

Madrasah berusaha meningkatkan kedisiplinan guru melalui beberapa cara seperti

kunjungan kelas yang merupakan kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan

kepala Madrasah untuk melihat atau mengamati sejauh mana seorang guru

mengajar di dalam kelas. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kekurangan atau

kelemahan yang perlu diperbaiki sehingga guru mengajar dengan profesional,

kesulitan-kesulitan belajar siswa dapat di atasi dan pembelajaran pun menjadi

menyenangkan.

5. Memanfaatkan sarana pembelajaran

Sarana dan prasarana juga sangat penting dalam proses pembelajaran karena

jika semua tidak terpenuhi maka suatu proses pembelajaran akan menjadi tidak

efektif dan menjadi terhambat  dengan tidak terpenuhinya hal tersebut. Jika sarana

dan prasaana terpenuhi hal tersebut. Jika sarana dan prasarana terpenuhi dengan

sesuai apa yang dibutuhkan maka suatu proses pembelajaran akan sangat mudah

dicapai sesuai dengan keinginan bersama.

Seperti yang disampaikan oleh kepala Madrasah yang mengatakan bahwa:

Di madrasah ini menambahkan sarana dan prasarana yaitu membeli LCD.
Dengan adana LCD tersebut mempermudah dalam proses pembelajaran dan
siswa merasa senang karena mereka dapat dengan mudah memahami materi
yang disampaikan oleh guru.24

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang

mengatakan bahwa” sarana dan prasarana merupakan unsur yangpenting dalam

24 Syukur, Guru  MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara”  Konda 7 Agustus 2017
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pembelajaran karena dengan adanya benda tersebut maka akan mempermudah

dalam proses pembelajaran di kelas.25

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan yang mengatakan bahwa”kepala

Madrasah disini selalu memperhatikan sarana dan prasarana, karena itu akan

memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan proses pembelajaan

masing.26

Dari hasil wawancara dan informan dapat disimpulkan bahwa kepala

Madrasah selalu menambah sarana dan prasarana yang ada di MAN 1 Konawe

Selatan, karena dengan hal tersebut maka apa yang diinginkan oleh mereka

bersama dapat tercapai dengan hasil yang sangat mereka harapkan

6. Meningkatkan kompetensi guru melalui seminar dan workshop

Di dalam lembaga pendidikan ada pengiriman guru seminar gunanya untuk

menambah wawasan dan pengetahuan agar guru tidak monoton dalam

pembelajaran. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang mengatakan

bahwa:

Untuk pengiriman guru seminar, itu secara bergantian agar tidak
mempengaruhi dalam proses pembelajaran, apabila ada guru yang sedang
mengikuti seminar, maka digantikan oleh guru piket dan anak-anak diberi
tugas supaya jam pelajarannya tidak kosong. Selain itu juga bisa
menambahwawasan guru agar tidak tertinggal tentang teknologi dan
informasi dan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.27

Hal yang senada di ungkapkan informan yang mengatakan bahwa:

Kegiatan seminar, dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada,
apabila seminar itu bersifat penting maka harus mengikuti seminar tersebut.

25 Royani, Staf tata usaha MAN 1 Konawe Selatan, ”Wawancara” Konda  11 Agustus 2017
26 Dian Saputra, Guru MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda 11  Agustus 2017
27 Muspidar, Kepala MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda 7     Agustus 2017
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Disamping itu manfaat lainnya untuk menambah wawasan atau pengetahuan
kepada guru terutama dalam bidang studi masing-masing.28

Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan informan yang mengatakan

bahwa “memang ada guru yang mengikuti seminar, tapi saya tidak tau seminar

apa yang diikutinya. Soalnya pada jam mengajar kok guru piket yang masuk,

kemudian aya bertanya, kemudian guru piket menjawab kalau beliau mengikuti

seminar.29

Kepala Madrasah juga sudah mempunyai upaya yang sudah direncanakan

terhadap kinerja guru dan menjadikan lembaga pendidikannya lebih meningkat

dan maju sesuai yang telah direncanakan. Sebagaiman yang diungkapkan kepala

madrasah mengatakan “setiap awal tahun ajaran baru diadakan rapat tentang

strategi apa saja yang akan digunakan yang akan datang melalui visi dan misi di

dalam lembaga ini, dan dengan adanya perubahan-perubahan dalam

pembelajaran.30

Begitu juga dengan pernyataan informan yang mengatakan bahwa “dengan

diadakannya pembinaan kepada guru dengan melewati rapat yang diadakan setiap

satu tahun, serta mengikuti workshop agar mutu pendidikan bisa berubah lebih

baik dan bisa berkembang sesuai dengan tahun ajaran baru.31

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di MAN 1

Konawe Selatan selalu ada pengiriman guru untuk mengikuti seminar, gunanya

untuk menambah wawasan atau pengetahuan kepada guru. Di samping itu juga

28 Royani, Staf tata usaha MAN 1 Konawe Selatan, ”Wawancara” Konda  11 Agustus 2017
29 Emilianti, siswi MAN 1 Konawe Selatan “Wawancara” Konda 3 Agustus 2017
30 Muspidar, Kepala MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda 7 Agustus 2017
31 Gatut Suhardi, Guru  MAN 1 Konawe Selatan “wawancara” Konda 8  Agustus 2017
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selalu mengadakan rapat strategi perubahan di awal tahun ada perubahan

pembelajaran. Selain itu kepala Madrasah MAN 1 Konawe Selatan juga selalu

mengadakan pembinaan guru supaya mutu pendidikan di Madrasah bisa berubah

menjadi lebih baik.

D. Kinerja Guru di MAN 1 Konawe Selatan

1. Guru sebagai pendidik

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan bagi siswa dan

lingkunganya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai standar kualitas pribadi

tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Guru

harus memahami nilai-nilai, norma, moral dan sosial serta berusaha berprilaku

dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Sebagai pendidik guru harus

berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan pembelajaran.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu kepala Madrasah bahwa:

Sebagai seorang guru atau pendidik maka harus mau bekerja sama dengan
guru-guru yang lain untuk mendidik seluruh siswa yang ada di Madrasah ini
agar pengetahuan  mereka lebih baik dari pendidikan sebelumnya, karena di
Madrasah sudah disediakan berbagai macam sarana untuk di manfaatkan
bersama mulai dari sarana untuk keagamaan, biologi, fisika dan pengetahuan
umum semua disediakan agar semua siswa bisa mendapatkan pengetahuan itu
sehingga ketika kembali di kampung mereka dapat digunakan di kampung
halamannya.32

Hal yang sama juga di sampaikan oleh salah seorang informan bahwa:

Guru itu harus bisa mendidik dan juga harus menganggap bahwa yang dididik
adalah seperti anaknya sendiri sehingga akan berusaha meskipun banyak
pekerjaan yang di alaminya tapi tetap akan mendidik siswanya karena kalau
tidak dididik pasti akan rugi bagi kedua-duanya. Selain itu juga harus bisa
menjadi panutan bagi seluruh siswa karena jika berbuat baik ataupun buruk
pasti siswa akan menirunya dan tidak percaya kepadanya.33

32Muspidar, Kepala MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda    7  Agustus 2017
33 Gatut suhardi, Guru  MAN 1 Konawe Selatan “wawancara” Konda  Aagustus 2017
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Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa menjadi

seorang pendidik harus bekerja sama dengan guru-guru yang lain dalam mendidik

siswa, dalam mendidiknya harus seperti anaknya sendiri supaya hasilnya lebih

baik dan menjadi panutan bagi seluruh siswa yang ada dengan demikian dapat

menjadikan Madrasah lebih baik lagi dan bisa dipercaya oleh masyarakat.

2. Guru sebagai pengajar

Guru adalah mereka yang terlibat langsung dalam membina, mengarahkan

dan mendidik peserta didik, dalam rangka berbagi ilmu dan mempraktekkan

nilai-nilai dalam kehidupan peserta didik. guru yang memberi pelajaran atau

memberi materi pelajaran di Madrasah adalah untuk membantu peserta didik

yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh kepala Madrasah yaitu:

Tugas seorang guru adalah membina peserta didik ketika berada di madrasah
tentang berbagai macam pengetahuan, supaya bisa menjadi bekal ketika
berada di tempat tinggalnya selain itu seorang pengajar juga harus bisa
menjadi contoh kepada peserta didik supaya bisa menjadi contoh
dikeluarganya dalam berbuat kebaikan.34

Hal yang sama juga di sampaikan oleh salah seorang peserta didik yaitu:

Kami selalu di bina di Madrasah baik itu yang berkaitan dengan pengetahuan
atau pun yang lainnya karena banyak permasalahan yang sering kami hadapi
namun kami tidak bisa untuk menyelesaikannya seperti kegiatan Palang
Merah Remaja (PMR) dimana kami masih selalu dibina untuk kegiatan PMR
supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak terhambat di jalan.35

Dari wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai pengajar

harus membina peserta didik di Madrasah salah satu kegiatan itu adalah Palang

34Muspidar, Kepala MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda   7  Agustus 2017
35 Hasniar, siswi MAN 1 Konawe Selatan “Wawancara” Konda 11 Agustus  2017
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Merah Remaja (PMR) supaya bisa berkembang dengan baik dan tentunya menjadi

pengetahuan yang penting bagi peserta didik.

3. Guru sebagai pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik

intelektual maupun motorik, sehingga guru harus bertindak sebagai pelatih, yang

bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai

dengan potensi masing-masing peserta didik. Guru harus bertindak sebagai tenaga

pelatih. Agar pesrta didik dapat berpikir kritis, berprilaku sopan dan menguasai

keterampilan, peserta didik harus mengalami banyak latihan yang teratur dan

konsisten.

Sebagai mana yang diungkapkan oleh informan bahwa:

Untuk mengupayakan agar semua siswa-siswi di MAN 1 Konawe Selatan
memiliki keterampilan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka
kami sudah menyediakan berbagai macam sarana penunjang keteampilan
seperti olahraga sudah di sediakan lapangan Voli, Futsal, Takraw, Tenis meja,
Basket dan lain-lain semuanya ada pelatihnya dan piala juarapun sudah kami
dapatkan. Kemudian untuk tingkat pendidikan sains kami pun sudah mengirim
siswa-siswi kami untuk mengikuti lomba tingkat nasional mata pelajaran
matematika dan sains.36

Hal yang sama juga di sampaikan oleh salah seorang guru bahwa:

Semua siswa yang akan mengikuti perlombaan sudah disediakan pelatih oleh
Madrasah untuk mempersiapkan pemahaman siswa-siswi agar lebih siap lagi
untuk bertanding, pelatih yang digunakan oleh Madrasah adalah guru-guru di
Madrasah yang memiliki keahlian karena sebagian guru-guru di Madrasah
MAN 1 konawe Selatan sudah memiliki keterampilan masing-masing baik di
bidang sains maupun olahraga37

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa untuk

menciptakan keterampilan peserta didik di MAN 1 Konawe selatan sekolah

36Muspidar, Kepala MAN 1 Konawe Selatan, “wawancara” Konda   7  Agustus 2017
37 Bidasarirazak, Guru  MAN 1 Konawe Selatan “wawancara” Konda 8 Agustus 2017
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menyediakan sarana penunjang untuk peserta didik agar memiliki kompetensi

yang sesuai dengan bidangnya dan pelatih yang di gunakan oleh Madrasah adalah

guru-guru yang memiliki keahlian di bidangnya.

4. Guru sebagai pembimbing

Sebagai pembimbing guru harus memberikan bantuan kepada siswa dalam

pemecahan masalah yang dihadapinya. Guru berusaha membimbing peserta didik

agar dapat menemukan berbagai bakat yang dimilikinya, membimbing agar dapat

mencapai dan dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga

dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang

mandiri dan produktif. Pada hakekatnya peserta didik tidaklah sama baik dalam

bakat, minat, dan kemampuan. Begitu juga dengan perkembangannya yang

berbeda-beda sehingga menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing.

Sebagai mana diungkapkan oleh salah seorang informan bahwa:

Setiap peserta didik tentu memiliki kemampuan, minat dan bakat yang
berbeda-beda sehingga sebagai pembimbing tidak bisa menyamakan
bimbingan hanya pada bakat tertentu tetapi haus menyesuaikan dengan bakat-
bakat dan minat-minat para peserta didik yang lainnya karena ada juga peserta
didik yang minatna ada tapi bakatnya beda begitu juga ada bakatnya tapi
minatnya berbeda oleh karena itu jika ingin hasil yang baik maka harus
disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik.38

Sebagaimana juga diungkapkan oleh salah seorang informan bahwa:

Ketika kami di bimbing oleh oleh bapak/guru dalam minat dan bakat kami
selalu di arahkan tentang bakat apa yang sudah kami miliki dan harus sesuai
dengan minatnya karena banyak diantara kami yang dibimbing karena tidak
sesuai dengan minat bakatnya hasilnya pun tidak bagus tapi kalau yang sama
bakat dan minatnya hasilnya memuaskan sehingga kami bisa mengikuti

38 Muhkaruddin, Guru  MAN 1 Konawe Selatan “wawancara” Konda   10 Agustus 2017
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perlombaan dan bisa membanggakan tempat kami belajar dengan
mendapatkan piala.39

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat disimpulkan bahwa sebagai

pembimbing tidak boleh menyamakan bimbingan kepada semua peserta didik

karena setiap bakat dan minatnya berbeda-beda, bimbingan jika bakat dan

minatnya sesuai akan menghasilkan bimbingan yang baik begitu sebaliknya jika

bimbingan bakat dan minatnya tidak sesuai hasilnya pun kurang baik oleh karena

itu sebaiknya sebagai seorang pembimbing harus menyesuaikan bakat dan minat

peserta didik.

5. Guru sebagai pengarah

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua.

Sebagai pengarah guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam

memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta

didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. Guru juga

dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya,

sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam

menghadapi kehidupan sehari hari.

Sebagaimana dikemukakan oleh informan bahwa:

Setiap peserta didik memang harus selalu diberikan arahan karena sering kali
melakukan hal-hal yang melanggar peraturan di Madrasah seperti
kedisiplinan terlambat datang, memakai pakaian yang bukan pada harinya,
tidak mengerjakan tugas, membolos dan merokok oleh karena itu sangat
penting sekali kalau arahan diberikan kepada peserta didik setiap harinya agar
kedisiplinannya bisa diperbaiki.40

39 Tumirah, Siswi,  MAN 1 Konawe Selatan “Wawancara” Konda 11  Septembar 2017

40 Syukur, Guru MAN 1 Konawe Selatan “Wawancara” Konda 7 Agustus  2017
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Hal yang sama disampaikan oleh seorang informan yang mengatakan bahwa:

Arahan yang harus disampaikan adalah ketika memasuki jam salat duhur
berjamaan karena banyak sekali para peserta didik yang masih duduk santai,
masih ngobrol diruang kelas, dan masih ngumpul-ngumpul di kantin pada hal
jam solat sudah masuk kalau ini dibiarkan begitu saja tentu peserta didik
hanya sedikit yang mengikuti salat duhur berjamaah jadi arahan-arahan
sangat penting disampaikan supaya peserta didik mengalami perubahan yang
lebih baik.41

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai

seorang pengarah maka guru harus memberikan arahan ketika peserta didik

melakukan hal-hal yang melanggar kedisiplinan Madrasah dan mengikuti kegiatan

salat berjamaah supaya kegiatan di madrasah dapat berjalan dengan baik.

6. Guru sebagai pengevaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang secara

keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar yang dilakukan oleh

seorang guru, di Madrasah para guru selalu mengadakan evaluasi pembelajaran

kepada peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat

kemampuan peserta didiknya dalam memahami materi yang telah diberikan oleh

guru dalam kegiatan pembelajaran, ketepatan metode yang digunakan dalam

pembelajaran, serta untuk mengetahui kedudukan anak didalam kelompok atau

kelasnya, Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan peserta didik dalam

melakukan kegiatan pembelajaran, Sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru

yang bersumber dari peserta didik tersebut. Sebagai laporan hasil belajar peserta

41 Gatut Suhardi, Guru MAN 1 Konawe Selatan “Wawancara” Konda 8 Agustus 2017
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didik yang diberikan kepada orang tua (wali murid). sebagaimana yang di

sampaikan oleh salah seorang informan mengemukakan bahwa:

Para guru selalu melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran ketika
pembelajaran yang dilakukan sudah selesai, evaluasi dilakukan mulai dari
penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian semester, bentuk tes
yang digunakan adalah soal pilihan ganda dan soal uraian kemudian setelah
kegiatan evaluasi semua sudah dilakukan maka peserta didik diberikan hasil
belajarnya, untuk kelas satu sampai kelas kelima diberikan nilai rapor
sedangkan untuk kelas enam maka diberikan ijazah.42

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh informan bahwa:

Kami dievaluasi oleh guru biasanyya setelah habis materi pelajaran, melalui
ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan semester dengan
menggunakan soal pilihan ganda dan soal uraian, bagi kami yang nilainya
kurang diberikan remedial atau pengulangan pelajaran untuk mencukupi nilai
yang kurang.43

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru

melakukan evaluasi ketika mata pelajaran sudah selesai, melalui ulangan harian,

ulangan tengah semester dan ulangan semester, soal yang digunakan adalah

pilihan ganda dan uraian, bagi yang nilai ulangannya kurang guru memberikan

remedial atau pengulangan. Hal ini dilakukan supaya kekurangan peserta didik

dan guru dapat diperbaiki agar hasil pembelajaran bisa lebih baik.

42 Muhkaruddin,  Guru MAN 1 Konawe Selatan “Wawancara” Konda 10 Agustus 2017
43 Hasniar, Siswi MAN 1 Konawe Selatan “Wawancara” Konda 11 Agustus  2017
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MAN 1 Konawe Selatan

maka, dapat ditarik kesimpulan sebegai berikut:

1. Gaya kepemimpinan kepala Madrasah yang cenderung demokratis di MAN 1

konawe selatan yang mengutamakan asas kerjasama, kontribusinya adalah

sebagai berikut Secara fisik MAN 1 konawe Selatan pada tahun ini sudah

membangun sarana dan prasarana madrasah. Sedangkan untuk non fisik di

MAN 1 Konawe Selatan telah mengikuti perlombaan olahraga dan sains,

sehingga berhasil meraih banyak penghargaan baik dalam kejuaraan tingkat

Kabupaten dan tingkat Provinsi.

2. Gaya kepemimpinan kepala Madrasah dalam pengembangan Madrasah di

MAN 1 Konawe Selatan adalah menganjurkan kepada guru-guru agar

mengikuti pelatihan-pelatihan, maupun seminar-seminar pendidikan karena

dengan mengikuti pelatihan maupun seminar-seminar guru akan lebih paham

dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, memberikan kesempatan

kepada sebagian guru-guru untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih

tinggi. Adapun kinerja guru di MAN 1 Konawe Selatan adalah sebagai

pelatih dan sebagai pembimbing maka guru harus melatih para siswa supaya

siswa memiliki keahlian tertentu sesuai dengan bakatnya dan guru harus

memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang

dihadapinya, pada akhirnya para siswa berhasil meraih prestasi baik
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diperlombaan tingkat nasional maupun tingkat kabupaten dan provinsi

dikarenakan kinerja guru yang profesional di MAN 1 Konawe Selatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat

memberikan masukan atau saran kepada:

1. Kepala Madrasah MAN 1 Konawe Selatan suatu leader suatu lembaga

pendidikan hendaknya selalu melakukan public relation dengan

masyarakat terutama dengan seluruh komponen yang mempunyai

keterkaitan dengan lembaga yang dipimpinnya.

2. Kepala Madrasah MAN 1 Konawe selatan agar tetap memberikan peluang

dan motivasi kepda guru untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam

upaya meningkatkan kinerja guru.

3. Para guru agar senantiasa memberikan motivasi kepada peserta didik

untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik dengan memperlihatkan ranah

kognitif, afektif dan psikomotorik.

4. Hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam kontribusi gaya

kepemimpinan dan motivasi dalam meningkatkan kinerja guru.

5. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait dengan kontribusi

gaya kepemimpinan dan motivasi dalam meningkatkan kinerja guru agar

dapat menjadikan skripsi ini sebagai referensi dalam penelitiannya.
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Lampiran 2
PEDOMAN WAWANCARA

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM
PENGEMBANGAN MADRASAH DI MAN 1 KONAWE SELATAN

Responden : Kepala Madrasah

1. Sudah berapa lama ibu menjadi kepala madrasah di man 1 konawe selatan
ini ?

2. Apa latar belakang didirikannya man 1 konsel ini ?
3. Bagaimana latar belakang  pendidikan guru-guru diman 1 konawe selatan

ini?
4. Bagaimana letak geografis man 1 konawe selatan ini?
5. Gaya kepemimpinan apa yang ibu gunakan man 1 konawe selatan ini ?
6. Bagaimana tanggapan guru-guru dengan gaya kepemimpinan yang ibu

gunakan ?
7. Apa motivasi yang sering ibu sampaikan kepada guru-guru di man 1

konawe selatan ini?
8. Menurut ibu masih perlukah guru-guru di man 1 konawe selatan diberikan

motivasi ?
9. Apakah ada perubahan/peningkatan oleh guru-guru setelah ibu

memberikan motivasi ?
10. Sampai tahun ini ada berapa guru-guru yang mengajar di man 1 konawe

selatan ?
11. Bagaimanakah kinerja guru-guru di man 1 konawe selatan  ?
12. Apakah ibu pernah memberikan rewards/penghargaan kepada guru yang

berprestasi di man 1 konawe selatan ?
13. Pernahkah ibu memberikan hukuman kepada guru yang tidak matuhi tata

tertib di man 1 konawe selatan ?
14. Kontribusi apa saja yang sudah ibu berikan untuk madrasah ini selama ibu

menjadi kepala madrasah di man 1 konawe selatan ?
15. Apakah guru-guru dan siswa sudah menikmati hasil dari yang ibu

kontribusikan di man 1 konawe selatan ini?
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GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM
PENGEMBANGAN MADRASAH DI MAN 1 KONAWE SELATAN

Responden : Bapak/ibu guru

1. Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar di MAN 1 Konawe Selatan?
2. Sudah berapa banyak yang menjadi kepala Madrasah di MAN 1 Konawe

Selatan ?
3. Bagaimana kepemimpinan ibu kepala Madrasah sekarang ini ?
4. Apa gaya kepemimpinan yang ibu kepala Madrasah gunakan di MAN 1

konawe Selatan ini ?
5. Apakah bapak/ibu guru suka dengan gaya kepemimpinan ibu kepala

Madrasah sekarang ?
6. Pernahkah ibu kepala Madarah memberikan motivasi kepada bapak/ibu

guru ?
7. Apakah bapak/ibu pernah diberikan rewards oleh ibu kepala Madrasah

untuk guru yang berprestasi ?
8. Kontribusi apa saja yang sudah ibu kepala Madrasah berikan kepada

Madrasah ini ?
9. Hal-hal apa saja yang menurut bapak/ibu guru yang harus ditingkatkan

lagi oleh ibu kepala Madrasah ini ?
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GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM
PENGEMBANGAN MADRASAH DI MAN 1 KONAWE SELATAN

Responden : Siswa/Siswi

1. Anda sudah berapa lama anda belajar di MAN 1 Konawe Selatan ini ?
2. Berapa jauh jarak Madrasah dengan tempat tinggal anda ?
3. Apa yang membuat anda tertarik belajar di Madrasah ini ?
4. Apa gaya kepemimpinan ibu kepala Madrasah yang digunakan sekarang

ini ?
5. Pernahkah ibu kepala Madrasah memberikan motivasi kepala para siswa

dan siswi di madrasah ini ?
6. Apa yang sudah diberikan oleh ibu kepala Madrasah untuk kemajuan

Madrasah ini ?
7. Apakah anda suka dengan gaya kepemimpinan ibu kepala madrasah

sekarang ini ?
8. Bagaimana hubungan ibu kepala Madrasah dengan bapak/ibu guru di

madrasah ini ?
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Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil Catatan Wawancara

Dengan Kepala Madrasah MAN 1 Konawe Selatan

Peneliti: Dede Redyanto

Nomor : 01

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 7 Agustus 2017

Informan : Muspidar, S.Ag, M.A ( Kepala Madrasah )

Waktu wawancara : 10.00 WITA

Tempat wawancara : Ruang Kepala Madrasah

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2017. Pada tanggal dan waktu
yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara
kepada informan mengenai kontribusi gaya kepemimpinan kepala madrasah dan
motivasi kerja terhadap kinerja guru di madrasah aliyah negeri 1 konawe selatan,
sekitar pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan
pengamatan, sekitar pukul 10.00 WITA,  informan bertemu dengan peneliti dan
menyambut baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk
wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan madrasah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG GAYA
KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN

MADRASAH DI MAN 1 KONAWE SELATAN
1. Sudah berapa lama ibu menjadi kepala madrasah di man 1 konawe selatan

ini ?

Jawaban :
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Sejak bulan Januari sampai april kurang lebih satu tahun menjabat di madrasah
ini, tetapi sebelumnya saya mengikuti assesment terlebih dahulu. Kemudian lulus
dan dilantiklah pada tanggal 7 april 2016 dan telah berjalan sampai sekarang.

2. Apa latar belakang didirikannya man 1 konsel ini ?

Jawaban :

Latar belakang didirikannya madrasah ini yaitu : yang pertama kebutuhan
masyarakat karena disini belum ada madrasah aliyah, yang lalu itu didirikan
madrasah aliyah swasta yang bernama madrasah aliyah al-ikhlas konda.
Kemudian yang kedua alumni dari mts juga ketika lulus tidaklah lagi jauh-jauh
melanjutkan studinya di madrsah aliyah kecamatan konda.

3. Bagaimana latar belakang  Bagaimana letak geografis man 1 konawe
selatan ini?

Jawaban :

Menurut saya sangat strategis, karena keberadaannya berada di tengah-tengah
sekolah yaitu di antara SMP 30 , SMP 12, MTS 1, dan MTS SIRAJUL MUNIR
konawe selatan. Jadi sangat stategis mengingat jarak yang begitu dekat.

4. pendidikan guru-guru di man 1 konawe selatan ini?

Jawaban :

Latar belakangnya yaitu sudah menempuh S2 . dari sekian banyaknya guru disini
ada yang mendapatkan beasiswa yang sesuai jurusan MIPA yaitu ada fisika,
kimia, dan yang lain yaitu mandiri dari jurusan PAI dari universitas
muhammadiyah jakarta.

5. Gaya kepemimpinan apa yang bapak gunakan man 1 konawe selatan ini ?

Jawaban :

Setiap pemimpin pastinya memiliki karakter tersendiri dalam memmimpin
lembaga apalagi dilembaga pendidikan. Dan saya lebih mengutamakan
kepentingan bersama karena suatu pemimpin tidak akan berhasil apabila tidak
adanya bawahan. Kita sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari yang
namanya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain.

6. Bagaimana tanggapan guru-guru dengan gaya kepemimpinan yang ibu
gunakan ?

Jawaban :

Alhamdulllah baik, jadi ketika ada usulan dari guru-guru dapat saya terima
dengan bijaksana, jika ada kepentingan yang sangat urgen harus dirapatkan
sehingga dapat dimusyawarahkan dengan seksama. Karena didalam suatu
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organisasi harus menjujung tinggi musyawarah mufakat dan tidak mementingkan
kepentingan pribadi semata. Setiap keputusan yang saya berikan haruslah dengan
pemimpin rapat karena pemimpinlah yang berhak memberikan keputusan yang
telah disetujui bersama.

7. Apa motivasi yang sering ibu sampaikan kepada guru-guru di man 1
konawe selatan ini?

Jawaban :

Motivasi itu adalah ketika kerja itu ibadah, jika semata-mata untuk mencari uang
itu merupakan yang didapatkan didunia dan sebaliknya jika kita berorientasi
akhirat itu berati seimbang antara dunia dan akhirat. Dan saya selalu tanamkan
motivasi ini kepada guru-guru.

8. Menurut ibu masih perlukah guru-guru di man 1 konawe selatan diberikan
motivasi ?

Jawaban :

Ya, perlu karena setiap manusia tidak selamanya semangat. Maka dari itu saya
sering memberikan motivasi kepada bawahan saya. Untuk tetap semangat kerja
kadang jika seseorang dapat strees apabila memiliki beban yang berlebihan dan
itu wajar yang sifatnya manusiawi. Saya sebagai kepala madrasah selalu
memberika dorongan motivasi yang baik kepada guru.

9. Apakah ada perubahan/peningkatan oleh guru-guru setelah ibu
memberikan motivasi ?

Jawaban :

Ya , alhamdulillah . setelah saya memberikan sebuah motivasi ada perubahan
.tentunya seperti perlakuan terhadap siswa terutama setelah mengajar dengan
ikhlas dan memberikan nasihat-nasihat kepada anak dan ada respon balik terhadap
siswa. Selain itu guru juga membimbing siswa siswi untuk membentuk akhlak
yang baik.

10. Sampai tahun ini ada berapa guru-guru yang mengajar di man 1 konawe
selatan ?

Jawaban :

Kalau untuk tahun ini ada 19 orang PNS dan kemudian untuk GTT masih dalam
konfirmasi dan kurang lebih sekitar 17 orang.

11. Bagaimanakah kinerja guru-guru di man 1 konawe selatan  ?

Jawaban :

Alhamdullilah, baik dan rata-rata penilaian akhir tahun sangat baik nilainya.
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12. Apakah ibu pernah memberikan rewards/penghargaan kepada guru yang
berprestasi di man 1 konawe selatan ?

Jawaban :

Kalau dimadrasah ini belum, akan tetapi pada saat hak dan ada usulan dari kantor
kemenag. Dan siapa saja guru yang memberi motivasi atau yang berkelakuan baik
atau berprestasi dimadrasah itu diberikan penghargaan dikantor pada hari ulang
tahun amal bakti yang kita rekrut ada 2 orang diberikan rewards. Kalau
dimadrasah yaitu sekedar ucapan terima kasih.

13. Pernahkah ibu memberikan hukuman kepada guru yang tidak matuhi tata
tertib di man 1 konawe selatan ?

Jawaban :

Sejauh ini belum pernah, hanya sekedar teguran lisan. Kalau teguran tulisan
bernah sampai ada.

14. Kontribusi apa saja yang sudah ibu berikan untuk madrasah ini selama ibu
menjadi kepala madrasah di man 1 konawe selatan ?

Jawaban :

Jadi kontribusi yang sudah saya berikan yaitu pembangunan seperti pengadaan
kamar mandi 4 lokal, penimbunan, perbaikan kantin, penggusuran, dan pengadaan
taman. dan kemudian untuk peningkatan SDM untuk siswa telah memperoleh
penghargaan tingkat madrasah dalam bidang sains juara 3. Kemudian tahun ini
juara 2 ditingkat provinsi. Dan bidang mata pelajaran matematika dan biologi
mendapat juara 2 tingkat provinsi untuk kegiatan KSM. Dan telah mendapat juara
olahraga dari tingkat kabupaten seperti futsal, bulu tangkis putra dan tenis meja
juara 1 tingkat kabupaten dan provinsi.

15. Apakah guru-guru dan siswa sudah menikmati hasil dari yang ibu
kontribusikan di man 1 konawe selatan ini?

Jawaban :

Ya sudah, dengan dibangunya fasilitas-fasilitas semuanya dapat menikmati seperti
WC, Kantin, dan fasilitas olahraga. Karena berkat ketekunan guru-guru dalam
membimbing siswa agar bisa berprestasi.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada kepala madrasah, guru, siswa,

serta elemen-elemen yang terkait
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Lampiran 4

Hasil Catatan Wawancara

Dengan Guru Madrasah MAN 1 Konawe Selatan

Peneliti: Dede Redyanto

Nomor : 02

Hari, Tanggal Wawancara : Selasa, 8 Agustus 2017

Informan : Gatut Suhardi, S.Pd I, M.A (WAKAHUMAS /
Guru Aqidah Akhlak)

Waktu wawancara : 10.00 WITA

Tempat wawancara : Ruang guru

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017. Pada tanggal dan waktu
yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara
kepada informan mengenai kontribusi gaya kepemimpinan kepala madrasah dan
motivasi kerja terhadap kinerja guru di madrasah aliyah negeri 1 konawe selatan,
sekitar pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan
pengamatan, sekitar pukul 10.00 WITA,  informan bertemu dengan peneliti dan
menyambut baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk
wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan madrasah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG GAYA
KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN

MADRASAH DI MAN 1 KONAWE SELATAN
1. Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar di MAN 1 Konawe Selatan?

Jawaban :

Saya sudah 2 tahun menjabat di Madrasah Aliyah ini sejak November 2015. Jadi
selama berdirinya Madrasah Aliyah ini saya diberikan amanah oleh kepala
madrasah untuk memegang mata pelajaran Aqidah akhlak untuk membelanjarkan
kepada anak-anak di madrasah aliyah ini sehingga anak tidak hanya membentuk
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pribadinya saja tetapi anak mampu membentuk akhlaknya yang baik karna
madrasah aliyah ini lebih menekankan pada ajaran keagamaan.

2. Sudah berapa banyak yang menjadi kepala Madrasah di MAN 1 Konawe
Selatan ?

Jawaban :

Di madrasah Aliyah ini sudah 6 kali melakukan pergantian kepemimpinan, yaitu
bapak Suleman, Siswanto, S.Pd, M.Pd, Drs. Abdul Khamim, Armin Taraf, S.Ag,
Safrial, S.Pd, M.Pd, dan sekarang dipimpin oleh ibu Muspidar, S.Ag.

3. Bagaimana kepemimpinan ibu kepala Madrasah sekarang ini ?

Jawaban :

Kepemimpinan ibu kepalah madrasah saat ini memang tidak bisa berdiri sendiri
selain adanya asas kebersamaan dalam membentuk sebuah sekolah/madrasah.
Karena setiap pemimpin memang harus membutuhkan bantuan masukan dari
bawahan demi terwujudnya suatu lembaga tersebut.

4. Apa gaya kepemimpinan yang ibu kepala Madrasah gunakan di MAN 1
konawe Selatan ini ?

Jawaban :

Gaya kepemimpinan ibu madrasah yang digunakan sejak dulu hingga sekarang
adalah sistem demokrasi. Karena, pada dasarnya setiap yang memimpin lembaga
pendidikan harus menggunakan sistem demokrasi tanpa ada unsur yang bersifat
individual.

5. Apakah bapak/ibu guru suka dengan gaya kepemimpinan ibu kepala
Madrasah sekarang ?

Jawaban :

Ya, suka.

6. Pernahkah ibu kepala Madarah memberikan motivasi kepada bapak/ibu
guru ?

Jawaban :

Ya, Pemberian motivasi itu tidak hanya secara langsung atau tidak langsung
karena sesungguhnya kepala madrasah saat ini tidak membeda bedakan setiap
bawahan dalam memberikan suatu kebijakan, dan yang paling penting adalah
komunikasi antar sesama baik kepala madrasah maupun guru-guru. Adapun
bentuk-bentuk motivasi yang diberikan ada atau tidaknya kepala madrasah
ditempat amanah harus dijalankan.
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7. Apakah bapak/ibu pernah diberikan rewards oleh ibu kepala Madrasah
untuk guru yang berprestasi ?

Jawaban :

Pemberian rewards kepada guru-guru yang berkompeten adalah sekedar ucapan
terima kasih saja, alasanya karena semua guru yang berada di madrasah aliyah ini
sangat antusias memberikan yang terbaik untuk perkembangan madrasah
selanjutnya.

8. Kontribusi apa saja yang sudah ibu kepala Madrasah berikan kepada
Madrasah ini ?

Jawaban :

Secara fisik telah dibangun bngunan sarana dan prasarana seperti kamar
mandi/WC 4 lokal, kantin baru, pembuatan taman madrasah, dan lapangan
olahraga sekaligus renovasi lapangan basket.

9. Hal-hal apa saja yang menurut bapak/ibu guru yang harus ditingkatkan
lagi oleh ibu kepala Madrasah ini ?

Jawaban :

Hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk kepala madrasah kedepanya ini adalah
harus kerjasama dengan baik antara guru-guru, dan adanya keterbukaan antara
atasan dengan bawahan dan yang paling penting adalah setiap ada yang ingin
dimusyawarakan harus terbuka tanpa ada kesenjangan karna lembaga pendidikan
ini adalah milik bersama.

Lampiran 5

Hasil Catatan Wawancara

Dengan Guru Madrasah MAN 1 Konawe Selatan

Peneliti: Dede Redyanto

Nomor : 03

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 7 Agustus 2017

Informan                                 : Syukur, S.Pd., M.Pd ( guru fisika )

Waktu wawancara : 11.00 WITA

Tempat wawancara : Ruang guru

GAMBARAN SETTING
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Wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2017. Pada tanggal dan waktu
yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara
kepada informan mengenai kontribusi gaya kepemimpinan kepala madrasah dan
motivasi kerja terhadap kinerja guru di madrasah aliyah negeri 1 konawe selatan,
sekitar pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan
pengamatan, sekitar pukul 11.00 WITA,  informan bertemu dengan peneliti dan
menyambut baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk
wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan madrasah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG GAYA
KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN

MADRASAH DI MAN 1 KONAWE SELATAN
1. Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar di MAN 1 Konawe Selatan?

Jawaban :

Sudah 3 tahun saya mengajar di madrasah aliyah ini. Dan selama saya mengajar di
madrasah ini alhamdulillah saya diberikaan amanah oleh kepala madrasah untuk
mengajarkan mata pelajarn Fisika.

2. Sudah berapa banyak yang menjadi kepala Madrasah di MAN 1 Konawe
Selatan ?

Jawaban :

Di madrasah Aliyah ini sudah 6 kali melakukan pergantian kepemimpinan, yaitu
bapak Suleman, Siswanto, S.Pd, M.Pd, Drs. Abdul Khamim, Armin Taraf, S.Ag,
Safrial, S.Pd, M.Pd, dan sekarang dipimpin oleh ibu Muspidar, S.Ag.

3. Bagaimana kepemimpinan ibu kepala Madrasah sekarang ini ?

Jawaban :

Menurut saya kepemimpinan kepala madrasah ini sudah baik dalam menjalankan
tugasnya.

4. Apa gaya kepemimpinan yang ibu kepala Madrasah gunakan di MAN 1
konawe Selatan ini ?

Jawaban :

Menurut saya kepemimpinan ibu dalam memimpin madrasah ini adalah
demokratis jadi setiap persoalan yang diputuskan selalu diselesaikan dengan
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mengadakan rapat bersama sehingga keputusan yang diambil bukan kesepakatan
sendiri melainkan kesepakatan bersama karena itu semua dapat dilaksanakan
dengan baik oleh semua elemen.

5. Apakah bapak/ibu guru suka dengan gaya kepemimpinan ibu kepala
Madrasah sekarang ?

Jawaban :

Ya, suka karena saya lebih nyaman, dan kita juga merasa tidak tertekan dalam
melaksanakan tugas sebagai guru dan secara umum semua kebijakan sama dalam
diberlakukan setiap guru.

6. Pernahkah ibu kepala Madarah memberikan motivasi kepada bapak/ibu
guru ?

Jawaban :

Ya, sering dalam meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien dan beliau juga
sering menyampaikan motivasi supaya tugas dantanggung jawab kita sebagai
seorang guru bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian
bentuk motivasi yang diberikan selalu menyarankan guru dapat masuk tepat
waktu dalam proses pembelajaran dan pulang sesuai waktu yang telah dtetapkan.
Dan selalu mengingatkan kepada guru-guru tentang pentingnya tugas dan
tanggung jawab ini dan mengingatkan sesuatu persiapan perangkat pembelajaran,
silabus, dan rpp sebelum mengajar.

7. Apakah bapak/ibu pernah diberikan rewards oleh ibu kepala Madrasah
untuk guru yang berprestasi ?

Jawaban :

Rewards sejauh ini belum ada, hanya sebagai ucapan tanda terima kasih.

8. Kontribusi apa saja yang sudah ibu kepala Madrasah berikan kepada
Madrasah ini ?

Jawaban :

Menurut pengalaman saya, sejauh ini berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh
guru-guru menyangkut kedisiplinan, kemudiaisi penegakan tata tertib sesuai visi
dan misi madrasah tersebut. Kontribusi yang diberikan secara fisiknya
penggalangan dana dalam bentuk rapat komite sehingga dana-dana yang
disepakati oleh orang tua murid ini yang dibebankan sebagai uang iuran komite
ataupun osis itu dapat dimanfaatkan untuk pembayaran gaji guru dan
pembangunan fisik seperti pembuatan wc, pengadaan meja dan kursi, anggaran
diambil dari dana dipa dan sebagian diambil dari dana komite untuk madrasah ini
dan saya menikmati hasil atau kontribusi yang diberikan kepala madrasah baik
guru maupun siswa yang sangat bermanfaat.
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9. Hal-hal apa saja yang menurut bapak/ibu guru yang harus ditingkatkan
lagi oleh ibu kepala Madrasah ini ?

Jawaban :

adapun hal-hal yang yang harus ditingkatkan yaitu perlu adanya peningkatan
komunikasi secara efisien. Dan kita perlu meningkatkan komunikasi yang ada
sehingga formasi guru atau siswa itu bisa dikomunikasikan secara lisan ketika ada
kegiatan. Dan harapan bisa digunakan melalui jalur komunikasi online supaya
lebih efektif.

Lampiran 6

Hasil Catatan Wawancara

Dengan Guru Madrasah MAN 1 Konawe Selatan

Peneliti: Dede Redyanto

Nomor : 04

Hari, Tanggal Wawancara : Sabtu, 9 September 2017

Informan                                 : Mukharuddin, S.Ag (Wakil Kepala Madrasah
Kesiswaan / guru fiqih )

Waktu wawancara : 12.00 WITA

Tempat wawancara : Ruang guru

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 9 September 2017. Pada tanggal dan waktu
yang telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara
kepada informan mengenai kontribusi gaya kepemimpinan kepala madrasah dan
motivasi kerja terhadap kinerja guru di madrasah aliyah negeri 1 konawe selatan,
sekitar pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan
pengamatan, sekitar pukul 12.00 WITA,  informan bertemu dengan peneliti dan
menyambut baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk
wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan madrasah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.
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DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG GAYA
KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN

MADRASAH DI MAN 1 KONAWE SELATAN
1. Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar di MAN 1 Konawe Selatan?

Jawaban :

Saya sudah 17 tahun mengajar dimadrasah ini. Dan saya mengajar mata pelajaran
fikih sekaligus sebagai wakil kepala madrasah. Tentunya banyak tanggung jawab
yang saya pegang, saya tetap memberikan yang terbaik untuk lembaga pendidikan
ini.

2. Sudah berapa banyak yang menjadi kepala Madrasah di MAN 1 Konawe
Selatan ?

Jawaban :

Di madrasah Aliyah ini sudah 6 kali melakukan pergantian kepemimpinan, yaitu
bapak Suleman, Siswanto, S.Pd, M.Pd, Drs. Abdul Khamim, Armin Taraf, S.Ag,
Safrial, S.Pd, M.Pd, dan sekarang dipimpin oleh ibu Muspidar, S.Ag.

3. Bagaimana kepemimpinan ibu kepala Madrasah sekarang ini ?

Jawaban :

Jadi menurut saya kepemimpinan ibu kepala madrasah sudah sangat bagus, ketika
memberikan suatu kebijakan kepada guru itu berdasarkan sesuai dengan
kinerjanya dan kemudian setiap menjalan tugas-tugasnya ada penilainnya
tersendiri.

4. Apa gaya kepemimpinan yang ibu kepala Madrasah gunakan di MAN 1
konawe Selatan ini ?

Jawaban :

Jadi menurut saya, gaya kepemimpinan kepala madrasah berdasarkan kesepakatan
bersama dan saya suka dengan kepemimpinannya karena kebijakannya dan
ketegasannya bagus.

5. Apakah bapak/ibu guru suka dengan gaya kepemimpinan ibu kepala
Madrasah sekarang ?

Jawaban :

Ya, suka . karena ibu kepala madrasah tidak membeda-bedakan antara guru yang
satu dengan yang lain berdasarkan tugasnya masing-masing.

6. Pernahkah ibu kepala Madarah memberikan motivasi kepada bapak/ibu
guru ?
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Jawaban :

Sering, utamanya berkaitan dengan tugas guru masing-masing. Yang pertama
yaitu langkah-langkah ketika kita mengajar dan disarankan membuat perangkat
pembelajaran dan kemudian semangat-semangat mengajar ada yang bagus atau
tidaknya ibu kepala madrasah selalu memberikan motivasi bahwa, kita harus
sikapi dengan baik agar supaya tidak ada beban terhadap siswa ataupun guru
ketika kita mengajar.

7. Apakah bapak/ibu pernah diberikan rewards oleh ibu kepala Madrasah
untuk guru yang berprestasi ?

Jawaban :

Saya pernah diberikan, seperti sebuah inovatif bagi guru yang kreatif. Selain dari
itu tentang kedisiplinan ketika memimpin PBM dan juga kegiatan ekstrakurikuler
dan formalitasnya dimadrasah ini yaitu ucapan tanda terima kasih terhadap guru-
guru.

8. Kontribusi apa saja yang sudah ibu kepala Madrasah berikan kepada
Madrasah ini ?

Jawaban :

Kontribusi yang diberikan secara fisiknya yaitu seperti sarana dan prasarana yang
baru dibangun seperti pembuatan lapangan olahraga, dan lain-lainya yang
berkaitan dengan sarana dan prasarana dan sangat bermanfaat.

9. Hal-hal apa saja yang menurut bapak/ibu guru yang harus ditingkatkan
lagi oleh ibu kepala Madrasah ini ?

Jawaban :

Menurut saya harus lebih ditingkatkan lagi kinerja guru maupun yang berkaitan
dengan konsep perangkat pembelajaran harus ditingkatkan supaya lebih bagus
lagi karena madrasah aliyah ini adalah sekolah yang terfavorit di konawe selatan.

CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada kepala madrasah, guru, siswa,

serta elemen-elemen yang terkait
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Lampiran 7

Hasil Catatan Wawancara

Dengan Siswa/siswi Madrasah MAN 1 Konawe Selatan

Peneliti: Dede Redyanto

Nomor : 05

Hari, Tanggal Wawancara : Jumat,14  Juli 2017

Informan                                 : Emilianti (siswi kelas XII IPA 2  )

Waktu wawancara : 10.00 WITA

Tempat wawancara : Ruang kelas

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017. Pada tanggal dan waktu yang
telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara kepada
informan mengenai kontribusi gaya kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi
kerja terhadap kinerja guru di madrasah aliyah negeri 1 konawe selatan, sekitar
pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan pengamatan,
sekitar pukul 10.00 WITA,  informan bertemu dengan peneliti dan menyambut
baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan madrasah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN TENTANG GAYA
KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN

MADRASAH DI MAN 1 KONAWE SELATAN
1. Anda sudah berapa lama  anda belajar di MAN 1 Konawe Selatan ini ?

Jawaban :

Saya, sudah hampir 3 tahun.

2. Berapa jauh jarak Madrasah dengan tempat tinggal anda ?

Jawaban :

Jarak rumah saya ke madrasah kurang lebih 2 kilometer.
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3. Apa yang membuat anda tertarik belajar di Madrasah ini ?

Jawaban :

Yang membuat saya tertarik belajar disini yaitu mempelajari ilmu agama

4. Apa gaya kepemimpinan ibu kepala Madrasah yang digunakan sekarang
ini ?

Jawaban :

Menurut saya, kepemimpinannya ibu kepala madrasah bagus, tegas, baik, ramah
terhadap siswa maupun guru.

5. Pernahkah ibu kepala Madrasah memberikan motivasi kepala para siswa
dan siswi di madrasah ini ?

Jawaban :

Sering, menyampaikan atau menasehati siswanya yang kurang baik selain itu juga
pada saat upacara bendera kepala madrasah sering memberikan motivasi seperti
menyarankan agar lebih semangat lagi belajarnya, disiplin dan tepat waktu.

6. Apa yang sudah diberikan oleh ibu kepala Madrasah untuk kemajuan
Madrasah ini ?

Jawaban :

Baru saja kemarin telah diberikan 4 unit komputer, fasilitas olahraga dan
semuanya sudah digunakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan

7. Apakah anda suka dengan gaya kepemimpinan ibu kepala madrasah
sekarang ini ?

Jawaban :

Ya, suka . jadi alasaanya yaitu ibu kepala madrasah selain tegas, baik dan ramah
terhadap siswanya

8. Bagaimana hubungan ibu kepala Madrasah dengan bapak/ibu guru di
madrasah ini ?

Jawaban :

Jadi hubungannya terjalin dengan baik apalagi dengan para guru-guru. Dan
kelebihan dari madrasah ini yaitu adalah ketika bertemu selalu menggunakan
salam, senyum dan sapa terhadap sesama dalam komunikasi.



95

Lampiran 8

Hasil Catatan Wawancara

Dengan Siswa/siswi Madrasah MAN 1 Konawe Selatan

Peneliti: Dede Redyanto

Nomor : 06

Hari, Tanggal Wawancara : Senin,17 Juli 2017

Informan : Hasniar (siswi kelas XII IPS 3 )

Waktu wawancara : 10.00 WITA

Tempat wawancara : Kantin

GAMBARAN SETTING

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017. Pada tanggal dan waktu yang
telah ditentukan, peneliti menuju sekolah untuk melakukan wawancara kepada
informan mengenai kontribusi gaya kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi
kerja terhadap kinerja guru di madrasah aliyah negeri 1 konawe selatan, sekitar
pukul 06.15 WITA, peneliti tiba di sekolah kemudian melakukan pengamatan,
sekitar pukul 10.00 WITA,  informan bertemu dengan peneliti dan menyambut
baik kedatangan peneliti, maka informan meluangkan waktu untuk wawancara.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi terstruktur, dimulai pada perbincangan
ringan mengenai keadaan madrasah hingga pada fokus pertanyaan dan peneliti
mendapatkan jawaban yang serius dari informan. Perolehan data wawancara
kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

DATA WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN GAYA KEPEMIMPINAN
KEPALA MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH DI MAN

1 KONAWE SELATAN
1. Anda sudah berapa lama  anda belajar di MAN 1 Konawe Selatan ini ?

Jawaban :

Saya belajar dimadrasah kurang lebih 2 tahun lebih

2. Berapa jauh jarak Madrasah dengan tempat tinggal anda ?

Jawaban :

Jarak dari rumah ke madrasah ini sekitar 4 kilometer
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3. Apa yang membuat anda tertarik belajar di Madrasah ini ?

Jawaban :

Yang membuat saya tertarik belajar disini, karena banyak pelajaran agama,
banyak teman yang sekolah disini dan keinginan dari orang tua juga.

4. Apa gaya kepemimpinan ibu kepala Madrasah yang digunakan sekarang
ini ?

Jawaban :

Kepemimpinan kepala madrasah tegas, baik ramah dan berwibawa.

5. Pernahkah ibu kepala Madrasah memberikan motivasi kepada para siswa
dan siswi di madrasah ini ?

Jawaban :

Pernah, motivasinya itu dalam bentuk nasihat kepada siswsa dan siswinya supaya
giat dalam belajar menerima pelajaran tidak pernah bolos.

6. Apa yang sudah diberikan oleh ibu kepala Madrasah untuk kemajuan
Madrasah ini ?

Jawaban :

Yang sudah diberikan yaitu sudah adanya penambahan WC baru, tempat
berwudhu dan renovasi mushola

7. Apakah anda suka dengan gaya kepemimpinan ibu kepala madrasah
sekarang ini ?

Jawaban :

Ya, saya suka, dengan gaya kepemimpinannya kepala madrasah karena beliau
tidak membeda-bedakan antara guru yang satu dengan yang lain.

8. Bagaimana hubungan ibu kepala Madrasah dengan bapak/ibu guru di
madrasah ini ?

Jawaban :

Hubungannya kepala madrasah dengan guru-guru sangat baik dalam hal
berkomunikasi. Dan kami juga jika bertemu guru maupun siswa selalu
menggunakan salam, senyum dan sapa.
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CATATAN:

 Perlu triangulasi data melalui informan yang berbeda.
 Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada kepala madrasah, guru, siswa,

serta elemen-elemen yang terkait
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